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  Kennsluáætlun – haust 2022 
Námsgrein: Íslenska  

Bekkur: 4. bekkur 
Kennarar: Heiða og Eva 

 

Tímabil Efnisþættir - inntak Námsefni Námsmat 

 
29.ág. – 2.sept. 

Kolkrabbar, lesskilningur, orðaforði, ritun, samlestur, 
hlustun 

Lesrún , Orri óstöðvandi, Skrift 4 
 
Mælanleg hæfniviðmið 
og leiðsagnarmat 

5. – 9. sept. Kolkrabbar, lesskilningur, orðaforði, ritun, samlestur, 
hlustun 

Lesrún , Orri óstöðvandi,  Skrift 4 
Mælanleg hæfniviðmið 
og leiðsagnarmat 

12. – 16. sept. Geimverur,  lesskilningur, orðaforði, ritun, samlestur, 
hlustun  

Lesrún , Orri óstöðvandi,  Skrift 4 
Mælanleg hæfniviðmið 
og leiðsagnarmat 

19. – 23. sept.* Geimverur,  lesskilningur, orðaforði, ritun, samlestur, 
hlustun 

Lesrún , Orri óstöðvandi, Skrift 4 
Mælanleg hæfniviðmið 
og leiðsagnarmat 

26. – 30. sept.* Geimverur,  lesskilningur, orðaforði, ritun, samlestur, 
hlustun 

Lesrún, Orri óstöðvandi ,Skrift 4 
Mælanleg hæfniviðmið 
og leiðsagnarmat 

3. – 7. okt.  Geimverur,  lesskilningur, orðaforði, ritun, 
samlestur,hlustun 

Lesrún, Orri óstöðvandi, Skrift 4 
Mælanleg hæfniviðmið 
og leiðsagnarmat 

10. - 14. okt. 
Feyktu mér stormur  Lesrún, Orri óstöðvandi, Skrift 4 

Mælanleg hæfniviðmið 
og leiðsagnarmat 

17. – 20. okt.* Moldvörpur,  lesskilningur, orðaforði, ritun, samlestur, 
hlustun 

Lesrún , Orri óstöðvandi, Skrift 4 
Mælanleg hæfniviðmið 
og leiðsagnarmat 

21. – 25. okt. VETRARLEYFI   

26. – 28.  okt.* Moldvörpur,  lesskilningur, orðaforði, ritun, samlestur, 
hlustun 

Lesrún, Orri óstöðvandi, Skrift 4 
Mælanleg hæfniviðmið 
og leiðsagnarmat 

31. okt. – 4. nóv.  Íþróttir hugans,  lesskilningur, orðaforði, ritun, 
samlestur, hlustun 

Lesrún, Orri óstöðvandi, Skrift 4 
Mælanleg hæfniviðmið 
og leiðsagnarmat 

7. – 11. nóv. Íþróttir hugans, lesskilningur, orðaforði, ritun, 
samlestur, hlustun 

Lesrún , Orri óstöðvandi, Skrift 4 
Mælanleg hæfniviðmið 
og leiðsagnarmat 

14. – 17. nóv. * Draugar,  lesskilningur, orðaforði, ritun, samlestur, 
hlustun, málfræði 

Lesrún , ritrún 3, Skrift 4, Kóngar í 
ríki sínu 

Mælanleg hæfniviðmið 
og leiðsagnarmat 
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21. – 25. nóv. Draugar lesskilningur, orðaforði, ritun, samlestur, 
hlustun, málfræði 

Lesrún , ritrún 3, Skrift 4, Kóngar í 
ríki sínu 

Mælanleg hæfniviðmið 
og leiðsagnarmat 

28. nóv. – 2. des. Stúfhenda, lesskilningur, orðaforði, ritun, samlestur, 
ljóð, málfræði  

Lesrún, ritrún 3, Skrift 4, Kóngar í ríki 
sínu 

Mælanleg hæfniviðmið 
og leiðsagnarmat 

5. – 9. des.  Fjallaþing,  lesskilningur, orðaforði, ritun, samlestur, 
málfræði  

Lesrún, ritrún 3, Skrift 4, Kóngar í ríki 
sínu 

Mælanleg hæfniviðmið 
og leiðsagnarmat 

12. – 20. des.** Fjallaþing,  lesskilningur, orðaforði, ritun, samlestur, 
málfræði 

Lesrún, ritrún 3,  Skrift 4, Kóngar í 
ríki sínu 

Mælanleg hæfniviðmið 
og leiðsagnarmat 

21. des. – 3. jan. JÓLALEYFI   

4. -6. jan. * 
Stjörnumerki , lesskilningur, orðaforði, ritun, samlestur 

Lesrún , Sögusteinn, Skrift 4, Kóngar í 
ríki sínu 

Mælanleg hæfniviðmið 
og leiðsagnarmat 

9. – 13. jan.  
Stjörnumerki , , lesskilningur, orðaforði, ritun, samlestur 

Lesrún, Sögusteinn ,Skrift 4, Kóngar í 
ríki sínu 

Mælanleg hæfniviðmið 
og leiðsagnarmat 

16. – 20. jan 
Verkefni kláruð  

Lesrún , Sögusteinn,  Skrift 4, Kóngar 
í ríki sínu 

Mælanleg hæfniviðmið 
og leiðsagnarmat 

Engin formleg annaskil eru skráð þar sem dagar voru taldir í tengslum við það hvenær skipta þarf um hópa í list- og verkgreinum. Kennarateymi 
ákveða sjálf hvenær hentar að hafa annaskil í tengslum við námsefni haust og vorannar.  

Ath: * stutt vika, **lengra en vika. 


