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Læsi – vor 2020 

4. bekkur - 9 kennslustundir á viku   

Kennarar:   Björg Þórarinsdóttir (bjto51@rvkskolar.is) 

      Valgerður Erla Óskarsdóttir (vaeo01@rvkskolar.is) 

 

 

 

Læsi / Samfélagsfræði/ Náttúrufræði  

Unnið er út frá aðferð Byrjendalæsis. Unnið er með gæðatexta (sögur, vísur og fræðiefni ) og er hann  lagður til 

grundvallar í lestrarnáminu. Lykilorð úr textanum og efniviður textans er notaður í tæknilegri vinnu til að nemendur 

nái meginþáttum lestrarnámsins þ.e. tali, hlustun, lestri og ritun.  

Samfélags – og náttúrugreinar eru samþættar læsiskennslu á yngsta aldursstigi skólans.  Við kennslu í samfélags 

– og náttúrugreinum er lagt upp úr fjölbreyttum kennsluaðferðum og viðfangsefnum þar sem vettvangsferðir og 

athuganir jafnt innan sem utan dyra eru í hávegum hafðar. Að auki er kennsla í upplýsingatækni og miðlun samþætt 

læsiskennslu þar sem nemendur eru m.a. þjálfaðir í að nýta sér tölvur og tækni í námi, vinna með og afla sér 

fjölbreyttra heimilda og miðla þeim til annarra. 

 

Eftirfarandi þættir eru m.a. teknir fyrir í 4. bekk á vorönn: 

• Eðlis- og efnafræði 

• Fiskar og fuglar 

• Hvað kosta ég? 

• Landnám Íslands 

• Lestur 

• Ljóð 

• Málfræði 

• Ritun 

• Stafrófið 

• Stafsetning 

• Tækni 
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Tímabil Náms- og viðfangsefni Hæfniviðmið Námsmat 

2. – 31. janúar 
 
6. – Þrettándinn 
24. - Bóndadagur 
 

 

Tækni: Komdu og 
skoðaðu tæknina 
 
 

Tileinkað sér jákvætt 
viðhorf til lestrar 

Lesið texta við hæfi s.s. 
sögur, ljóð og fræðandi 
texta 

Símat 
 
 
 
 

3. – 21. febrúar 
 
7. – Starfsdagur 
11.  –Foreldradagur 
 
 
 

 

Fiskar og fuglar: 
Stokkönd 
Hrognkelsi 
 
 
 
 
 

Nýtt lesskilning sinn á 
texta við hæfi 
 
Fundið andheiti og 
samheiti 
 
Raðað í stafrófsröð og 
gert sér grein fyrir 
notagildi þess við leit og 
skipulag 
 

Orðarún 
 
 
 
 
 
Könnun 
 
 
 
 

24. – 28. 
febrúar 
 
24. -  Bolludagur 
25.  - Sprengidagur 
26.  - Öskudagur 
28.  - Vetrarleyfi 
 

Ritun 
Stafsetning 
 
 
 

Beitt einföldum 
stafsetningarreglum 

Þekkt greinarmerkin 
punkt, kommu, 
spurningarmerki, 
upphrópunarmerki og 
gæsalappir 

Símat 
 
Ritunarverkefni  

2. – 13. mars 
 
2. - Vetrarleyfi 

 

Eðlis- og efnafræði  
 
Tilraunir 

Gert einfaldar tilraunir og 
skráð niðurstöður 

Skrifað í tölvu og beitt 
einföldum aðgerðum í 
ritun  

Tjáð sig fyrir framan hóp 
og gert grein fyrir máli 
sínu 

Verkleg vinna metin á 
staðnum 
 
Ritunarverkefni unnið í 
tölvu 
 
 
Jafningjamat 
Frammistöðumat 

16. – 27. mars Fuglar: Heiðlóa 
Ljóð 
 

Samið texta frá eigin 
brjósti, s.s. frásögn, ljóð 
eða skilaboð 

Frumsamin ljóð metin 
 

30. mars – 3. 
apríl 

Keilir Þekkt og fundið helstu 
einingar málsins s.s. 
bókstafi, hljóð, samsett 
orð og málsgreinar 

Könnun 

13. apríl – 1. 
maí 
 
1.maí – Verkalýðsd. 
13.–Annar í páskum 
23 - Sumardagurinn 
fyrsti 
24. - Starfsdagur 

 

Hvað kosta ég? 
Verðgildi/kostnaður 
uppihalds  
 
 
 
Ritun 

Leyst deilur og árekstra á 
skipulegan hátt. 

Beitt fjölbreyttum 
vinnubrögðum sem reyna 
á sköpunargleðina 

 
 
 
Frammistöðumat á 
vettvangi 
 
Ritunarverkefni 



 

Annað:  
Lesfimipróf lagt fyrir í janúar og maí   
Orðarún lagt fyrir í febrúar 

 Þekkt bókmenntaleg 
hugtök, s.s. persónu, 
söguþráð, umhverfi og 
boðskap og nýtt sér þá 
þekkingu við 
verkefnavinnu 

4. – 29. maí 
 
 
21.-Uppstigningard. 
22. - Starfsdagur 

 

Landnám Íslands  
 
Komdu og skoðaðu 
landnámið  
 
Einir 
Blóðberg 

Endursagt efni sem 
hlustað hefur verið á eða 
lesið 
 
Þekkt nokkra landkönnuði 
og fornspekinga 

Frammistöðumat 
 
 
 
 
 
 

1. – 5. júní 
 
1.- Annar í hvítas. 
5. - Skólaslit 

Lestur, upprifjun, 
útikennsla. 

  


