
1 
 

  Kennsluáætlun – vor 2019 
Námsgrein: 4. bekkur. 

Tímabil Efnisþættir - inntak Námsgögn Námsmat 

 
4. - 18. janúar Upprifjun stafrófs og sérnafna/samnafna. 

Nafnorð með og án greinis - nota minn, mín og mitt. 
Nafnorð í eintölu og fleirtölu. Fallbeyging nafnorða. 
Allir nemendur fallbeygja nafnið sitt o.fl. munnlega. 

Samheiti/andheiti og samsett orð. 

 
Sagnorð, nafnháttarmerki.  Stigbreyta lýsingarorð. 
Lesskilningur: Lesrún bls. 26 – 29. 

Samvinna samvinnuhópa þegar því verður viðkomið. 
Ritun 2 um húsdýr: Nota 10 nafnorð/sagnorð úr orðakistu og 5   
   lýsingarorð.   
 
Skrift: 1 bls. vikulega - muna vandvirkni, fylgja forskrift og að  
   stafir sitji á línu.  
Yndislestur flesta daga og farið yfir lestraspjöld og orðabók  
   vikulega á miðvikudögum. 

Kóngar í ríki sínu.   

Samlestur og Orðakista: finna 

samheiti/andheiti. Unnið í stílabækur. 

Rit-tússtöflur. 

Glærur með leiðbeiningum og fyrirmælum. 

 

 
Stafsetningar- og 
lesskilningskönnun, hluti 
símats haustannar. 
Leiðsagnarmat í ritun og 
skrift: Gult er gott, blátt má 
bæta. Leiðsagnarmat í ritun 
límt inn í stílabókina: 

 *Skrifa fyrirsögnina efst og tvö   

     línubil          
* Hafa spássíu     
* Skrifa tengda skrift/króka í aðra   
   hvora línu 
* Byrja setningar á stórum staf og  
   enda á punkti 
* Rita stóran staf í sérnöfnum  
* Notið greinaskil og gæsalappir  
   þegar það á við. 
* Ofnota ekki orðin: og – svo 
* Nota fjölbreytt orðalag  

 
21. jan. – 1. febr. 

Sóknarskrift. 
Upprifjun: Fallbeygingar nafnorða, N og nn í greini. 
Nafnháttur so. 
Lesskilningur: Lesrún bls. 30 – 31. 
Ritun: Samtal. Krossglíma sem undanfari. Nota greinaskil,     
   gæsalappir og samheiti. 

Kóngar í ríki sínu. 
Samstæðuspil 

Glærur með leiðbeiningum og fyrirmælum. 

 

 

Leiðsagnarmat í ritun og 
skrift: Gult er gott, blátt má 
bæta. Nota samheiti, 
greinaskil, gæsalappir, 
lýsingarorð. 

4. – 15. febrúar Stigbreyting lo. og nafnháttarmerki.  
Lesrún bls. 32 – 35.  
Samlestur og Orðakista. 
Hugtakakort fyrir endursögn: Nota 12 - 15 orð úr orðakistunni. 

Kóngar í ríki sínu. 
Orðakista: finna samheiti/andheiti. Unnið í 

stílabækur. Spjallfélagar. 

Stafsetning 1. 

 

18. febr. – 
1.mars Samlestur og Orðakista. 

Lesrún: bls. 36 - 39 
Sagnorðum breytt í nafnhátt (nafnháttamerki) og nútíð/þátíð. 

Kóngar í ríki sínu. 
Orðakista: finna samheiti/andheiti. Unnið í 
stílabækur. 
 
 

Lesskilningur 1. 
Málfræðikönnun 1. 
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4. mars – 15. 
mars 

Samlestur og Orðakista. 
Fallbeyging no. 
Upprifjun málfr. og orðakistu. 
Lesrún: bls. 40 – 41. 
Ritun endursagnar. 

Kóngar í ríki sínu. 
Orðakista: finna samheiti/andheiti. Unnið í 
stílabækur. 
Rit-tússtöflur. 

Glærur með leiðbeiningum og fyrirmælum. 

Málfr.könnun 2. 

Leiðsagnarmat í ritun:   
Inngangur: örstutt lýsing á 
söguhetjum. Tilgreina tíma árs og 
dags, veður og umhverfi. – greinaskil. 
Meginmál: sagan hefst, notið 
tímaröð. – greinaskil. 
Niðurlag/endir: Sögunni lýkur með því 
að eitthvað gerist/einhverju lýkur vel 
eða illa. 

 
18.mars -29.mars 

 
Lesrún: bls. 42 - 45. 
Stafsetningarreglur. 
Framsögn. 

Kóngar í ríki sínu. 
Leiðsagnaspjöld á vegg. 
Rit-tússtöflur og unnið í stílabækur. 
 

 
Lesskilningur 2. 
Stafsetning 2. 

1.apríl -29.maí 

Upprifjun Orðakistu 
Framsögn. 
Bragfræði.  
Hringekja:  ýmis verkefni  

Kahoot á spjaldtölvur og spilað 
samstæðuspil sem nemendur gerðu. 

Leiðsagnaspjöld á vegg. 
Unnið í stílabækur. 
Glærur með leiðbeiningum og fyrirmælum. 

Bekkjarskemmtun með foreldrum. 

 
Málfr.könnun 3. 
Stafsetning 3.  
Lesskilningur 3. 
Orðalykill. 


