
 
 

Kennsluáætlun  

 
Læsi/Samfélagsfræði/Náttúrufræði/Upplýsingatækni – haust 2020 

4. bekkur - 9 kennslustundir á viku   

Kennarar:  Ása Torfadóttir (asa.torfadottir@rvkskolar.is) 

     Ólöf Ósk Sverrisdóttir (olof.osk.sverrisdottir@rvkskolar.is) 

     Valgerður Erla Óskarsdóttir (valgerdur.erla.oskarsdottir@rvkskolar.is) 

 

 

Læsi / Samfélagsfræði/ Náttúrufræði /Upplýsingatækni 

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

grundvallar í lestrarnáminu. 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. 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: 

• Saga mannkyns og tæknin 

• Orka og umhverfi 

• Eðlis-og efnafræði  

• Trúarbrögð 

• Landnám Íslands 

• Landakort 

• Verðgildi/ kostnaður uppihalds 

• Lestur 

• Málfræði 

• Lesskilningur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annað:  

Lesfimipróf lagt fyrir í september, janúar og maí    
Orðarún lagt fyrir í nóvember og febrúar 

 

Símat fer fram í öllum tímum þar sem börnin vinna mismunandi verkefni. Einnig eru börnin metin út 
frá hæfnimiðviðunum: 

• Unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum 

• Komið fram við aðra af virðinu og kurteisi 

• Unnið vel og farið eftir fyrirmælum 
 

 

Leiðsagnarnám……………..klausa um það, eigum við að setja inn sjálfar eða kemur 

eitthvað frá Guðlaugu og Rakel?       
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Tímabil Náms-og viðfangsefni Hæfniviðmið Námsmat 

24.-28.ágúst  
(5 skóladagar) 

-Skólareglur 
 
Reglur um samskipti 
og umgengni. Hlutvek 
okkar og af hverju 
erum við hér? 
 
-Kynning á 
námsgögnum og 
námsefni. Hópefli. 
Kynnast nýjum 
kennurum.  

-Komið fram við aðra 
af virðingu og kurteisi. 
 
-Unnið með öðrum og 
sýnt jákvæðni í 
samskiptum 
 
-Unnið vel og farið 
eftir fyrirmælum 

Símat alla önnina. 
 
 
Símat alla önnina. 
Jafningamat í 
hópvinnuverkefnum. 
 
Símat alla önnina. 

31.ágúst-9.september 
(8 skóladagar) 

-Köngulær -Leitað sér heimilda í 
bókum 
-Unnið með öðrum og 
sýnt jákvæðni í 
samskiptum 
 
Þekkt helstu einingar 

málsins s.s. bókstafi, 

hljóð og málsgreinar. 

 
-Samið texta frá eigin 
brjósti, s.s. frásögn, 
ljóð eða skilaboð 
-Lesið eigið verk fyrir 
nemendur 

Byrjendalæsi, stöðvar, 
hópavinna. 
Leiðsagnarnám 
 
 
 
 
Unnið með lykilorð 
 
 
 
 
Ljóðagerð, upplestur 
ljóða 

10.-28.sept 
(13 skóladagar) 
 
29.sept Starfsdagur 

-Æfingaverkefni fyrir 
samræmd próf 
 
-Ýmis lesskilnings- 
verkefni 
 
Lesrún.  

Verkefni með áherslu 
á hæfniviðmið 
árgangsins 

Samræmt 
könnunarpróf 30.sept 
 
 
 
 
Lesfimipróf september 

1.okt.-4.nóv 
(21 skóladagur) 
 
21.okt Foreldradagur 
22.-26.okt Vetrarleyfi 

Saga mannkyns og 
tæknin 
(Komdu og skoðaðu 
sögu mannkyns) 

-Þekkt nokkra 
landkönnuði og 
fornspekinga  
-Beitt fjölbreyttum 
vinnubrögðum sem 
reyna á 
sköpunargleðina 
 
-Greint mun á 
sérnöfnum og 
samnöfnum 

Byrjendalæsi, stöðvar, 
hópavinna. 
 
Leiðsagnarnám 
 
 
 
 
 
 
Ýmis matsverkefni í 
málfræði. 



 
 

-Gert sér grein fyrir 
mismunandi hlutverki 
nafnorða, sagnorða og 
lýsingarorða 
-Fundið kyn og tölu 
nafnorða 
 

5.nóvember -2. des 
(19 skóladagar) 
 
8.nóv baráttudagur gegn 
einelti 
16.nóv dagur íslenskrar 
tungu 

 
 
 
Starfsdagur 18.nóv 

Saga mannkyns og 
tæknin 
(Komdu og skoðaðu 
tæknina) 
 
-Orka og umhverfi, 
virkjanir 

-Tileinkað sér jákvætt 
viðhorf til lestrar 
 
-Nýtt lesskilning sinn á 
texta við hæfi 
 
-Lesið texta við hæfi 
s.s. sögur ljóð og 
fræðandi texta.  
 
-Dregið ályktanir úr 
texta augljósar og 
faldar 

Byrjendalæsi, stöðvar, 
hópavinna. 
 
Leiðsagnarnám 
 
 
 
 
 
 
 
Orðarún próf 
nóvember 
 

3.-11.desember 
(7 skóladagar) 

Eðlis-og efnafræði 
 
Tilraunir 
 
 
Byrja á föndri 

-Gert einfaldar 
tilraunir og skráð 
niðurstöður 
-Tjáð sig fyrir framan 
hóp og gert grein fyrir 
máli sínu. 

Verkleg vinna metin á 
staðnum 
 
Ritunarverkefni unnið í 
tölvu 
 
Jafningamat.  
Frammistöðumat. 

14.-18.desmber 
(5 skóladagar) 
 
 
 
19.des-3.jan 
Jólafrí 

Jólaefni -Dregið rétt til stafs og 
skrifað skýrt og 
læsilega 
 
-Komið fram við aðra 
af virðingu og kurteis 
-Unnið með öðrum og 
sýnt jákvæðni í 
samskiptum 
-Unnið vel og farið 
eftir fyrirmælum 

Ritunarverkefni (jóla) 
 
 
 
Símat 
 
Jafningjamat í 
hópvinnuverkefnum. 
 
Símat 

 

Haustönn Upplýsingatækni Skrifað í tölvu og beitt 
einföldum aðgerðum í 
ritun 

Símat 
Leiðsagnarnám 
Ritunarverkefni unnið í 
tölvu 
 

 



 
 

Haustönn Enska 
 
Speak out/Work out 

-Skrifað stutta texta 
með stuðningi gátlista 
og fyrirmynda 
-Skilið létt samtöl og 
viðtöl 
 

Símat 
Leiðsagnarnám 
 
Ýmis matsverkefni 

 


