
 

NÁMSGREIN: ÍSLENSKA 

KENNSLUYFIRLIT: VETURINN 2022-2023 

Bekkur: 4.bekkur.  

Kennarar: Kristín Sverrisdóttir,Þórdís Ómarsdóttir og Hjördís María Ingadóttir  

 

Kennsluhættir:  

7 kennslustundir á viku þar af 4 kennslustundir í  þrískiptum hópum. Kennt er í lotum eft ir  

v iðfangsefnum. Lögð verður áhersla á að nemendur læri að bera ábyrgð á eigin námi og þjálf ist í 

s jálfstæðum vinnubrögðum. Kennslan byggist m.a. á innlögn, reglulegri upprif jun, einstakl ingsvinnu 

og hópavinnu. 

 

Námsþættir:  

Hraðlestrarnámskeið,Pals, bókmenntir og l jóð,  skrift , stafsetning, r itun, málfræði , lestur, yndis lestur 

og lesski lningur.  

 

Námsmat: 

Námsmat verður byggt á verkefnaski lum,og virkni í t ímum. Einnig verða lagðar fyr i r kannanir.  
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Námsgögn:  

Heimalestrarbækur við hæfi hvers og eins,yndislestur,hraðlestraræfingar,Pals,Ritrún 3,Les rún 

2,Frægt fólk( lesskilningsverkefni ,Skólavefurinn),Málsgreinar og mas (Málfræði og 

lesski l lningur ,Skólavefurinn),Stafsetningaræfingar e. Bryndísi  Guðmundsdóttur,r i tun og l jóð í 

tenglsum við námsefni hverju sinn i. 

 

Tímabil Námsþættir Leiðir  Hæfniviðmið Námsmat 

23.08-

15.jan 

Lestur og 

bókmenntir 

Pals 

Lestur og yndislestur í skóla og 

heima 

Hraðlestraræfingar 

Lesskilningsverkefni  

Pals 

Áhersla á lestur,lestrarhraða 

og lesskilning 

Hringekja með áherslu á 

orðaforða og orðflokka 

 

Valið sér lesefni eftir áhuga og þörf. 

Lesið ævintýri,sögur og ljóð ætluð börnum. 

Beitt hugtökum eins og persónu,söguþræði og 

boðskap. 

Lesið sögur,ljóð og fræðandi efni,sem hæfir 

lestrargetu,sér til ánægju og skilnings. 

 

 

 

Lesfimi sept-jan-maí.  

Orðarún  okt-apríl 

Aston index okt-apríl 

Símat 

 

23.08-

15.jan 

Talað mál og 

hlustun 

Nemendur flytja efni sem þeir 

hafa samið 

Hlusta á sögur og annað 

námsefni rafrænt 

Umræður á bekkjarfundum 

 

Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 

 

Hlustað og horft með athygli á upplestur,leikið 

efni,ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni. 

 

Átt góð samskipti,hlustað og sýnt kurteisi. 

 

Lesfimi 

Símat 
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Lífsleikni 

Salur 

 

 

23.08-

15.jan 

Skrift og ritun Innlögn og verkefnavinna 

 

Dregið rétt til staffs og skrifað skýrt og læsilega. 

 

Nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í byggingu 

texta,svo sem upphafi,meginmáli og niðurlagi. 

 

Samið texta frá eigin brjósti,svo sem sögu,frásögn 

og skilaboð. 

 

Skrifað og leyft öðrum að njóta þess með upplestri 

höfundar eða lestri lesenda. 

 

Leiðsagnarmat 

 

23.08-

15.jan 

Málfræði Unnið jafnt og þétt með 

málfræðihugtök  

 

Þekkt og fundið helstu einingar málsins,svo sem 

bókstafi,hljóð,orð,samsett orð og málsgrein. 

 

Raðað í stafrófsröð og gert sér grein fyrir notagildi 

og skipulag. 

 

Gert sér grein fyrir mismunandi hlutverki nafnorða. 

 

Gert sér grein fyrir mismunandi hlutverki 

lýsingarorða. 

 

Gert sér grein fyrir mismunandi hlutverki sagnorða. 

 

Getið fundið kyn og tölu. 

 

Greint mun á samnöfnum og sérnöfnum og m.a. 

bent á þau í eigin texta. 

 

Leikið sér með orð og merkingu,svo sem með því að 

ríma og fara í orðaleiki. 

Símat 

Kannanir 

 

 


