
Virðing - Samvinna - Vellíðan

Kennsluáætlun 2022-23 Íslenska 4. bekkur

Heildstæð móðurmálskennsla er afar mikilvæg. Áhersla er lögð á að vinna með alla þætti móðurmálsins, þ.e. hlustun, tal, lestur og
ritun. Íslenskunámið þarf að vera sem fjölbreyttast og allir nemendur þurfa að fá verkefni í samræmi við þroska, hæfileika og áhuga.
Allt miðar þetta að því að styrkja sjálfsöryggi og sjálfsmynd nemenda.

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Matsviðmið Kennsluhættir og
námsmat

ágúst -
janúar

Lestur og lesskilningur Fjölbreytt lestrarefni í heimalestur og í
skóla miðað við getu hvers og eins.

Fræðibækur í tengslum við
þemaverkefni.

Ljóð og sögur

Bækur af bókasafni

Lesrún 2

Nemandi hefur hæfni til að
lesa fjölbreytt efni með
liprum hætti og les sér til
ánægju. Getur skilið, ályktað
og ráðið í merkingu orða og
orðasambanda út frá
textasamhengi.

Bein kennsla
Einstaklingsvinna
Paralestur
Umræður

Hugarkort

Heimildavinna

Námsmat, stöðluð próf
(Lesfimi) að hausti og í
annarlok.
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Lestur-
hlustun/upplestur Bækur af bókasafni lesnar í nesti, í

tengslum við þemaverkefni og
samþættingu námsgreina.

Nemandi hefur hæfni til að
lesa fjölbreytt efni með
liprum hætti og les sér til
ánægju. Getur skilið, ályktað
og ráðið í merkingu orða og
orðasambanda út frá
textasamhengi.

Kennari les fjölbreytt efni,
útskýrir orð og orðatiltæki,
spyr og stýrir umræðum um
efni bóka, kynnir rithöfunda
og ýtir undir áhuga á lestri.

ágúst -
janúar

Skrift Skrift 4 Nemandi skrifar tengda skrift
skýrt og læsilega

Skipulagðir skriftartímar
vikulega. Þá er farið í
stafdrætti hvers bókstafs og
tengingar þeirra.  Nemendur
skrifa texta sem kennari
skoðar jafnóðum.
Lögð er áhersla á að
nemendur dragi rétt til stafs
þegar þeir skrifa utan
skriftartímanna.

Fínhreyfingaæfingar

Námsmat: símat

ágúst -
janúar

Stafsetning Ritrún 3
Ýmsir textar, orð og orðalistar.
Kennsluforrit
Sóknarskrift

Nemandi getur nýtt sér
kunnáttu í stafsetningu og
málfræði til að skrifa réttan
texta hvort sem um er að
ræða heimildaskrif, frjálsa
ritun eða aðra tegund ritunar.

Sóknarskrift
Skrifa texta eftir upplestri
Skoða frumsamda texta

Áhersla á að stafsetja rétt
(lítill/stór stafur, orðabil,
einfaldur/tvöfaldur
samhljóði, ákveðinn greinir,
ng/nk reglan o.fl.)

Námsmat: Stöðluð próf og
símat.
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ágúst -
janúar

Málfræði:

Stafrófið, sérhljóðar og
samhljóðar

Orðflokkar; Nafnorð,
sérnöfn og samnöfn,
lýsingarorð,
sagnorð

Ritrún 3
Lesrún 2

Nemandi kann skil á og getur
beitt málfræðihugtökum og
er fær um að nýta þá leikni í
rituðu máli miðað við
aldurssvarandi viðmið.

Nemandi getur beitt töluðu
máli og rituðu af nokkru
öryggi og ræður yfir
orðaforða og málskilningi
sem hæfir þroska.

Bein kennsla
Einstaklingsvinna
Paralestur
Umræður
Samvinna

Spil og leikir

Námsmat. Símat

ágúst-
janúar

Ritun, frjáls ritun og
staðreyndaritun,
málsgreinar og
greinarmerki

heimildavinna,
hugarkort

Ritrún 3
Lesrún 2
Sögubók
Book creator
Google classroom
Úrklippubók

Nemandi getur skrifað
samfelldan texta (upphaf,
meginmál, endir). Beitt
viðeigandi stafsetningar- og
málfræðireglum. Getur flutt
textann á skýran og
áheyrilegan hátt.

Nemendur skrifa um
vettvangsferðir
Heimildavinna
Frjáls sögugerð og
upplestur þeirra

Unnið með texta og
hugarkort

Greina aðalatriði frá
aukaatriðum

Samþætting

Námsmat:
Virkni í tímum
Símat

ágúst-
september

Lestur/lesskilningur

Heimildavinna,
hugarkort, frjáls ritun
og staðreyndaritun í
samfélagsfræði
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(Fjöllin)

Stafrófið, sam- og
sérhljóðar.
Nafnorð, sérnöfn og
samnöfn.

október-
nóvember

Lestur - lesskilningur,
svara spurningum og
búa til spurningar.

Sérnöfn, samnöfn

Lýsingarorð

Heimildavinna;
kolkrabbar, geimverur
og fjöllin

Staðreyndaritun,
hugarkort,
myndasögugerð

Tímalína, atburðarrás,
endursögn.

Desember-
janúar

Sögur og ævintýri
Ljóð
Yndislestur
Heimildavinna
Ritun

Jólasveinaljóð Jóhannesar úr Kötlum

Sögur og ævintýri tengdar jólum og
hefðum

Kynning á nýjum bókum og höfundum
þeirra í aðdraganda jóla.

Ljóð tengd árstíðum og veðri (Feyktu
mér stormur e. Davíð Þór Jónsson).
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Kennsluáætlun Stærðfræði 4. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Matsviðmið Kennsluhættir og
námsmat

23.-31.
ágúst

Hnitakerfið
-sem stærðfræðilegt
tæki
-staðsetja á hnitak.
og á rúðuneti
-færa til á rúðuneti
-reikna fjarlægðir frá
ásunum.

Sproti 4a, nemendabók/æfingabók
Kortabækur
Spil

Nemandi geti notað hugtök
og fjölbreytt verkfæri úr
stærðfræði (hlutbundin gögn,
vasareikna, og tölvur) til
þess að gera rannsóknir á
sínu nánasta umhverfi og
geta rætt um niðurstöðurnar.

Bein kennsla,
einstaklingsvinna, paravinna
og hópvinna.
Umræður

Útikennsla- fjársjóðsleit á
skólalóð.
Rannsóknir/raunverkefni.
Leikir og spil.
Hlutbundin vinna.

Námsmat; símat, virkni í
tímum, kaflakönnun.

1.-16. sept. Tölur stærri en 1000
og negatífar tölur
-sætiskerfið
-samlagning og
frádráttur
-margföldun og
deiling
-námundun

Sproti 4a, nemendabók/æfingabók
Kennslupeningar
Sætisgildiskubbar
Töluspjöld
Spil

Nemandi getur unnið með
náttúrulegar tölur(tölur frá 0).
Sýnir skilning á uppbyggingu
tugakerfisins með því að
geta raðað tölum og borið
þær saman. Átti sig á
einföldum negatívum tölum,
tugabrotum og almennum
brotum.

Umræður
Raunverkefni/leikir/spil

Hlutbundin vinna með
kubba, kennslupeninga og
hitamæla.

Þrautir og þrautalausnir

Útikennsla. Tengsl við
samfélags- og náttúrufræði.
Fjöllin (stórar stærðir).

Bein kennsla,
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einstaklingsvinna, paravinna
og hópvinna.
Umræður

Námsmat; símat, virkni í
tímum, kaflakönnun.

19.-30.
september

Samlagning og
frádráttur hárra
talna (3-4 stafa)
-tengsl við daglegt
líf
-talnalína
-hugarreikningur
-uppsett dæmi
-námundun,
slumpreikningur
-jafnt og, ekki jafnt
og

Sproti 4a, nemendabók/æfingabók
Kennslupeningar
Töluspjöld
Sætisgildiskubbar

Nemandi sýnir hæfni í að
nota samlagningu til þess að
leysa verkefni með
hugarreikningi, skriflegum
útreikningi og vasareikni.

Bein kennsla,
einstaklingsvinna, paravinna
og hópvinna.

Umræður, útskýra og
rökstyðja hugsun sína.

Raunverkefni/leikir/spil

Hlutbundin vinna með
kubba, kennslupeninga og
hitamæla.

Útikennsla. Tengsl við
samfélags- og náttúrufræði.
Fjöllin (stórar stærðir).

Þrautir og þrautalausnir

Námsmat;  símat, virkni í
tímum, kaflakönnun.

4.-28.
október

Tími, klukka
-tími mældur í
mínútum og
sekúndum
-lesa af stafrænni
og hefðbundinni
klukku

Sproti 4a, nemendabók/æfingabók
Kennsluklukkur
Bækur um tíma af bókasafni
Tímatöflur d. strætó, sjónvarp, útvarp…
Landakort (tímabelti)
Gagnvirkar æfingar/námsleikir á
spjaldtölvum

Nemandi geti notað hugtök
og fjölbreytt verkfæri úr
stærðfræði (hlutbundin gögn,
vasareikna, og tölvur) til
þess að gera rannsóknir á
sínu nánasta umhverfi og
geta rætt um niðurstöðurnar.

Bein kennsla,
einstaklingsvinna,
paravinna, hópvinna og
umræður.

Námsmat; símat, virkni í
tímum, kaflakönnun.
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-reikna út tíma í klst
og mín

30.október
- 25.
nóvember

Margföldun og
deiling
-áhersla á 6-, 7-, 8-,
9-töfluna
- deiling sem jöfn
skipting og
endurtekinn
frádráttur
-tengsl
margföldunar og
deilingar
-víxlreglan
-margföldun tveggja
stafa talna í
rúðuneti

Sproti 4a, nemendabók/æfingabók
Hundraðtafla
Sætisgildiskubbar
Gagnvirkar æfingar/námsleikir á
spjaldtölvum
Spil

Nemandi sýnir hæfni í að
nota margföldun og deilingu
til þess að leysa verkefni
með hugarreikningi,
skriflegum útreikningi og
vasareikni.

Bein kennsla,
einstaklingsvinna, paravinna
og hópvinna.

Umræður

Þrautir, útskýra og rökstyðja
eigin lausnaleiðir

Hlutbundin vinna

Spil, leikir, föndur, bingó,
margföldun í rúðuneti,
rannsóknir á endurtekinni
samlagningu (talnamynstur)
með hlutum, teikningum og
vasareiknum.

Námsmat; símat, virknin í
tímum, geta nemenda til að
segja frá og búa til þrautir
um margföldun og deilingu.
Kaflakönnun.

28.nóv.-13.
janúar

Samhverfa og
mynstur
-flutningar í
hnitakerfi
-speglun, snúningur
og hliðrun
-lýsa
rúmfræðilegum

Sýnir hæfni og getu til að
vinna með mælieiningar og
form sem unnið hefur verið
með í 1. - 3. bekk og sýnir
skilning á lausn
stærðfræðilegra
viðfangsefna þar sem þessi

Útikennsla, skoða
samhverfur í nágrenni
skólans og á listasöfnum.

Umræður

Bein kennsla,
einstaklingsvinna, paravinna
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mynstrum
-hornastærðir 90°,
180°,270°,360°

rúmfræði- og mælingahugtök
eru notuð.

og hópvinna.

Föndur; klippimyndir,
mósaíkmyndir….

Hlutbundin vinna. Speglar,
reglustikur, mismunandi
pappír, pinnabrettir, kubbar,
smáhlutasöfn

Samþætting við
trúarbragðafræði (jólin).
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Kennsluáætlun Samfélags- og náttúrufræði 4. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

september -
janúar Nemendur:

Átti sig á hvernig fjöll eru sýnd á
landakorti og geti nafngreint
íslensk fjöll.

Þjálfist í að skoða landakort og
finna staði á því.

Velti fyrir sér hvað séu fjöll og læri
ýmis heiti á hólum, hæðum og
fjöllum.

Auki orðaforða sinn og þjálfist í að
fletta upp lykilorðum.

Skilji að fjöll eru mikilvægur hluti af
íslenskri náttúru.

Átti sig á að öll eru fjöllin ólík og
hafa orðið til á ýmsa vegu.

Komdu og skoðaðu: Fjöllin

Milli himins og jarðar: Refurinn

Ýmsar fræðibækur af bókasafni
sem tengjast efninu.

Myndbönd

Efni af veraldarvefnum

Sagt frá hvernig Ísland
myndast og tekur
breytingum

Notað einföld hugtök úr
náttúruvísindum í
textaskrifum

Sagt frá dæmum, um
hvernig loftslag og gróðurfar
hafa áhrif á hvernig fólk lifir

Nefnt helstu einkenni
Íslands og tengt búsvæði
Íslendinga við hugtökin
hálendi og láglendi t.d. jökla,
fjöll o.fl. 

Aflað sér upplýsinga úr
ýmsum tiltækum
gagnabrunnum, svo sem
bókum og á rafrænu formi

Gert sér grein fyrir hvernig
maðurinn er hluti af
náttúrunni og lífsafkoma

Samþætt verkefni,
íslenska, samfélags-
og náttúrufræði,
stærðfræði,
myndmennt,
upplýsingatækni.

Útlistunarkennsla,
bein kennsla með
aðstoð myndbanda
og fræðslumynda.

Einstaklings- og
hópavinna.

Umræður, t.d. um
forsendur fyrir
búsetu.
Vettvangsferðir,
fjallahringurinn
skoðaður og skissur
teiknaðar.

Verkefnavinna,
myndverk ásamt
textaútskýringum.
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Læri um innræn öfl (eldvirkni) og
útræn öfl (rof) sem móta landið og
skapa fjöllin.

Kynnist þjóðsögum tengdum
fjöllunum  og að saga þjóðarinnar
er samofin landinu.

Velti fyrir sér hvernig umhverfið
hefur áhrif og mótar líf fólks.

Bókagerð í Book creator

hans byggist á samspilinu
við hana.

Tekið þátt í vali á
náttúrufræðilegum
verkefnum og kynningu á
niðurstöðum.

Gert sér grein fyrir nokkrum
einkennum þess að
náttúrufar breytist vegna ytri
áhrifa.

Sagt frá náttúruhamförum
sem búast má við á Íslandi
og hvar þær verða.

Gert sér grein fyrir gildi
náttúru og umhverfis og
mikilvægi góðrar umgengni.

Áttað sig á hlutverki
landakorta og notagildi
þeirra.

Veggmyndagerð,
mynd af hálendi/
láglendi ásamt
byggð, orðmyndir.

Upplýsingatækni,
fjöll skoðuð, fjallið
þitt, mynd og texti.
Hreyfimyndagerð.

Símat, virkni og
þátttaka metin.
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Kennsluáætlun Enska 4. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

ágúst
janúar

Hlustunaræfingar

Unnið með
orðaforða:
-Að heilsa, kynna
sig og kveðja
-Tölurnar frá 1 - 20
-Fjölskyldan
-Skólinn
-Litir
-Fatnaður
-Stafrófið
-Dýr
-Líkaminn
-Dagar, mánuðir
og árstíðir
-Veðrið

Speak out

Work out

Portfolio

Hlustunarefni

Mynbönd

Fylgt meginþræði í einföldum
frásögnum um kunnuglegt efni með
stuðningi, t.d. af myndum, hlutum
eða líkamsmáli og notað sér
upplýsingarnar í eigin verkefni.

Skrifað texta með orðaforða úr
efnisflokkum sem fengist er við með
stuðningi frá mynd, hlut eða gátlista.

Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum,
fjölskyldu, áhugamálum og nánasta
umhverfi á einfaldan hátt.

Skilið megininntak í stuttum
einföldum frásögnum dagblaða,
tímarita og netmiðla með stuðningi,
t.d. af myndum.
Tekið þátt í hóp- og tvenndarvinnu,
hlustað á og tekið tillit til þess sem
aðrir hafa að segja.

Fundið afmarkaðar upplýsingar í
einföldum texta og nýtt sér í
verkefnavinnu.

Bein kennsla
Einstaklingsvinna
Hópavinna
Paralestur
Umræður

Lestur og hlustun

Leikir og söngvar

Orðaleikir og spil

Nemendur vinna verkefni og
safna í Portfolio

Námsmat.
Símat og verkefni í Portfolio.
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Kennsluáætlun Upplýsingatækni 4. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

ágúst- jan.
Fingrasetning

Samþætting
námsgreina;
íslenska,
stærðfræði, enska,
samfélags- og
náttúrugreinar

Bókagerði, setja
inn mynd og texti.

Hreyfimyndagerð

Kóðun

Gagnvirkar æfingar af mms.is í íslensku,
stærðfræði, samfélags- náttúrugreinum

https://toytheater.com/ gagnvirkar æfingar

Book creator, bókagerð

Google classroom

Osmo

stopmotion

Beitt undirstöðuatriðum í
fingrasetningum.

Leitað upplýsinga og nýtt við
verkefnavinnu.

Nýtt upplýsingatækni og forrit
við uppbyggingu einfaldra
verkefna.

Notað hugbúnað/forrit við
einföld ritunarverkefni.

Notað hugbúnað/forrit við
miðlun þekkingar á einfaldan
hátt.

Farið eftir einföldum reglum
um ábyrga netnotkun og er
meðvitaður um siðferðislegt
gildi þeirra.

Einstaklingsvinna
Hópavinna
Umræður

Samþætting við aðrar
námsgreinar

Leikir og sköpun

Hlutbundin vinna

Leiðsagnamat

Símat, virkni og þátttaka
metin.
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Kennsluáætlun Myndmennt 4. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og námsmat.

Lotur
Þrískipting
13 vikur
22 skipti

Ath. Verkefni geta breyst
með litlum fyrirvara með
tilliti til árstíðar,
samvinnuverkefna og
annarra skemmtilegra
uppákoma.

Námsefni er
fjölbreytt þar sem
kennari nýtir sér
bæði ólíkar
bækur sem og
efni af
veraldarvefnum.

● unnið eftir einföldu ferli frá
hugmynd til afurðar,

● unnið einföld verkefni í hópi,
● nýtt sér í eigin sköpun einfaldar

útfærslur sem byggja á færni í
meðferð lita- og formfræði og
myndbyggingar,

● skapað myndverk í ýmsum tilgangi
með margvíslegum aðferðum,

● útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í
sér þróun frá hugmynd að
myndverki,

● unnið út frá kveikju við eigin
listsköpun,

● skilið mismunandi tilgang
myndlistar og hönnunar.

Kennsluhættir eru með
fjölbreyttu sniði þar sem kennari
leitar ólíkra leiða til að víkka
sjóndeildarhring nemenda í
listsköpun. Lögð er áhersla á
skapandi hugsun og að
nemendur leita lausna í gegnum
fjölbreytt verkefni.

Námsmat kennara byggist á
viðmóti, vinnubrögðum,
umgengni og virkni nemanda í
tímum sem og þeim
hæfniviðmiðum sem kennari
leggur upp með í hverjum tíma
fyrir sig.

Vika 1 Leturgerð:

Nemendur útbúa möppu
sem mun halda utanum
verkefnin sem unnin eru í
lotunni. Nemendur læra
tvöfalda leturgerð og
myndskreytingu.

Karton pappír,
blýantur, litir

Vika 2 Bangsa verkefni: Glans pappír,
blýantur, litir,
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Nemendur hanna bók um
bangsann sinn sem er
samvinnuverkefni á milli
allra list- og verkgreina.

málning, penslar.

Vika 3 - 4 Heimsmarkmið 14 - Líf í
vatni:

Verkefnið er tvískipt þar
sem byrjað er á að vinna
hugarflug með nemendum.
Hver og einn hannar sinn
eiginn fisk sem er svo
unnið áfram með.
Verkefnið er bæði unnið
sem klippimynd og málverk
þar sem lögð er áhersla á
að vinna bakgrunn og
forgrunn.

Kennsluefni, A4
pappír, blýantur,
tússpennar,
vatnslitir, penslar,
plast, fundið
hráefni.

Vika 5 - 6 Ásmundur Sveinsson:

Nemendur kynnast
íslenskum listamanni og
vinna verkefni út frá
kveikjum sem kennari
leggur fyrir.
Unnið er með blýants
æfingar og að færa hlut frá
tvívídd yfir í þrívídd.

Íslensk listasaga,
A4 pappír,
blýantar, keramik
leir, glerungur.

Vika 7 - 8 Litafræði - Litahringur:

Nemendur fræðast um liti
og litablöndun og útbúa
sinn eigin litahring í

Kennslu- og
kynningarefni,
ólíkur pappír,
þekjumálning,
penslar.
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kjölfarið.
Sömuleiðis vinna
nemendur mynd með
heitum og köldum litum.

Vika 9 Vettvangsferð:

Nemendur fara með
kennara á Kjarvalsstaðir og
fá leiðsögn í gegnum
safnið.
Nemendur vinna svo
verkefni út frá
safnarferðinni, bæði sem
hópur og sem
einstaklingar.

Vika 10 Náttúrumyndir:

Nemendur kynna sér ólíkar
árstíðir og velja sér eina
sem þau svo vinna mynd af
með olíupastel.

Litað karton,
olípastel litir.

Vika 11 Pensla- og
málningargerð:

Nemendur læra að nýta sér
aðra hluti en pensla til að
mála myndir og sömuleiðis
að nýta sér náttúruna,
krydd og mat til að útbúa
sína eigin málningu.

Fundið
náttúrulegt efni.

Vika 12 -
13

Frjáls verkefni og loka
frágangur:
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Nemendur nýta loka
tímana til að klára þau
verkefni sem þau eiga eftir
og fá svo tíma til að vinna
frjáls verkefni.
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Kennsluáætlun Hönnun og Smíði 4. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og námsmat.

Lotur

Þrískipting

13 vikur

22-24 kipti

Efniviður úr
nærumhverfi og
smíðastofu.
Öryggisbúnaður,
verkfæri,
yfirborðsefni og
önnur áhöld tengd
greininni.

Við lok lotu á nemandi að
geta:

● valið og notað nokkur
verkfæri sem hæfa
viðfangsefni á
öruggan hátt.

● gert grein fyrir
nokkrum smíðaefnum
sem unnið er með.

● dregið einfalda skissu
og tvívíða teikningu til
að útskýra hugmyndir
sínar

● unnið verkefni frá
hugmynd að
fullunnum hlut með
áherslu á form og útlit

● framkvæmt einfaldar
samsetningar

● valið efni út frá
umhverfissjónarmiðum
og sagt frá kostum
þess að nota efni úr
nærumhverfi

Kennsluhættir eru með fjölbreyttum
sniðum en snúa fyrst og fremst að
því að nemendur öðlist frekari hæfni
í notkun einfaldra verkfæra og
efniviðs. Nemendur fá þjálfun í að
nota laufsög og bakkasög og lögð er
áhersla á vönduð vinnubrögð og
frágang með þjölum og sandpappír.

Eins munu nemendur læra ábyrga
og snyrtilega hegðun innan
smíðastofunnar þar sem
öryggisreglum skal ávallt fylgja.

Námsmat er sameiginlegt með
öðrum list- og

verkgreinum en mun vera metið
innan smíðastofunnar út frá
verkefnum nemenda, frágangi og
hegðun innan stofunnar. Námsmat
kennara byggist á vinnubrögðum,
umgengni og virkni nemanda.
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● sýnt góða nýtingu
þeirra efna sem unnið
er með

● beitt líkamanum rétt
við vinnu sína og sýnt
rétta notkun
hlífðarbúnaðar

Vika 1-8

16 skipti

Bangsarúm
· Fara í gegnum
hönnunarferli
· Læra að mæla, sníða og
saga höfuðgafl og fótagafl
· Læra að leggja mat á
góðan frágang í smíðavinnu
s.s. með sandpappír og þjöl.
· Samsetning verkefnis þar
sem tveir og tveir vinna
saman
· Leggja lokahönd á rúmið,
klára frágang og mála.

Vika 9-12
6 skipti

Er rusl alltaf rusl?

· Umræður, flokkun á rusli,
hópaskipting, frjáls
nýsköpun

· Nemendur og kennari
koma með sitt eigið rusl

· Unnið í hópum

· Skoðum rusl og þróun
hannanir með skissuvinnu

· Skoðum rusl í brúðugerð

· Skoðum rusl í
hljóðfæragerð
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· Skoðum rusl í
farartækjagerð

· Nemendur skoða í
sameiningu hvaða
verkfæri og aðferðir þeir
nota við gerð hvers hlutar.

Vika 12-13 Verkefni kláruð / Frjálst
· Nemendur fá

tækifæri til að klára
verkefni sem þau
hafa ekki lokið í
gegnum lotuna

· Þau sem hafa lokið
verkefnum fá að
gera frjáls verkefni
í samráði við
kennara.
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Kennsluáætlun Textílmennt 4. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

Lotur
Þrískipting
13 vikur
22-24 kipti

Verkefnin geta breyst. Áherslurnar
í verkefnunum og röð þeirra er
metin samhliða því sem kennarinn
og nemendahópurinn kynnast.

Svigrúm til að breyta verkefnum
eftir áhuga og getu nemenda er
mikið.

Ekki er lagt upp með það að allir
nemendur geri endilega öll
verkefnin.

Aðaláhersla er lögð á að hverjum
nemanda líði vel í tímum og að
hver nemandi fái viðfangsefni og
áskorun við hæfi.

Fjölbreytt efni og áhöld úr
textílstofunni.

Fróðleikur, upplýsingar og
leiðbeiningar á ýmsu formi frá
kennara.

Að nemandi geti
● notað einfaldar

aðferðir greinarinnar
og beitt viðeigandi
áhöldum

● unnið úr nokkrum
gerðum textílefna

● unnið eftir einföldum
leiðbeiningum

● tjáð hugmyndir sínar
með einfaldri skissu

● skreytt textílvinnu á
einfaldan hátt

● gert grein fyrir
mismunandi
tegundum handverks
og notað nokkur
hugtök sem tengjast
greininni

● sagt frá íslensku
hráefni og unnið með
það á einfaldan hátt

● sagt frá nokkrum
tegundum textílefna

● notað ný og

Stuðst er við
fjölbreytta
kennsluhætti við að
kynna ólíkar hliðar
textílgreinarinnar og
aðferðum hennar
fyrir nemendum.

Ólíkum aðferðum er
beytt eftir þörfum til
að hvetja nemendur
til að prófa og leysa
textílverkefni á ólíka
vegu og til að þau
þjálfist í að tileinka
sér skapandi og
gagnrýna hugsun
við verkefnavinnu.

Námsmat byggist á
viðmóti,
vinnubrögðum,
umgengni, virkni og
samskiptum
nemanda í tímum,
ásamt
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endurunnin efni í
textílvinnu

hæfniviðmiðum úr
aðalnámskrá.

Vikur 1-4 Bangsinn minn.

Nemendur fræðast um og gera
æfingar í hönnun og hanna svo
sinn eigin bangsa. Þau læra að
sauma á saumavél og sauma svo
bangsann sinn sjálf í henni.

Nemendur mega halda áfram og
sauma föt og rúmföt handa
banganum sínum ef þau vilja.

Vika 5-7 Smákökuverkefni.

Nemendur skreyta, fylla, og
sauma saman smákökur úr
textílefnum og með
textílaðferðum.
Nemendur skreyta kökurnar frjálst
með útsaumi og tölum eins og þau
langar.
Nemendur fá að vinna frjálst út frá
eigin áhuga með prufugerð og
tilraunastarfssemi að leiðarljósi.

Þegar allir í hópnum hafa klárað
að sauma sína smáköku, þá
kemur kennarinn með
heimabakaðar smákökur og haldin
er smákökuveisla.

Að lokum eru kökurnar myndaðar
saman á kökudiski.

21



Vika 8 Stimplagerð.

Nemendur gera stimpil með
stafnum sínum og læra hvernig
stimplar speglast. Þeim er svo
frjálst að búa til fleiri stimpla.

Vika 9 Vettvangsferð og verkefni uppúr
henni.

Farið verður í vettvangsferð á
sýningu / safn og það skoðað.
Nemendur vinna svo textílverkefni
uppúr ferðinni.

Vika 10-11 Lítill taupoki.

Nemendur stimpla á efni með
stimplinum sem þau gerðu og
skreyta það með ásaumi. Að
lokum sauma nemendurnir lítinn
taupoka úr efninu í saumavél og
setja í hann snúru sem þau snúa,
hekla eða flétta sjálf.

Vikur 12-13 Hekl-og Prjónatækni.

Nemendur læra að gera loftlykkju.
Með loftlykkjunni læra þau bæði
að hekla keðju með heklunál og
að fitja upp á prjón. Nemendur
læra frekari tækni við að hekla
og/eða að prjóna eftir áhuga.
Að lokum læra þau að fella lykkjur
af prjóni og heklunál og öðlast fyrir
vikið aukið sjálfstæði við
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handavinnu.

Nemendum er frjálst að vinna lítil
verkefni í höndunum ef þau vilja.

Allar vikur Ýmis örverkefni

Nemendum er af og til sett fyrir
örverkefni sem kynna þau fyrir og
þjálfa þau í fjölbreyttri textíl tækni
og hönnunarhugsun.
Verkefnin eru gripin á lofti eftir því
sem kennara finnst eiga við hverju
sinni.
Tæknina býðst nemendum að
nýta og blanda inn í önnur verkefni
ef þeim finnst það spennandi.
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Kennsluáætlun Dans 4. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

23.08 -
04.06

Grunnspor í
barnadönsum, leikir
og spuni

Tónlist Hreyft sig frjálst og í takt við tónlist í samræmi við hreyfigetu
eigin líkama.
Tengt saman hreyfingu og tónlist í dansi og virt samskiptareglur.

Sýnikennsla, bein kennsla,
virkni og viðhorf
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Kennsluáætlun 2022-23 Skólaíþróttir 4. bekkur

Mánuður Viðfangsefni Námsefni Matsviðmið Kennsluhættir og námsmat

September -Kynning/hreyfistöðvar
-Kýló/fótbolti
-Leikir á lóð
-Skólahringur (tímataka)
-Þolæfingar og leikur
-Þolæfingar og leikur

gert æfingar sem reyna á þol,
gert hreyfingar sem reyna á
stöðujafnvægi og
hreyfijafnvægi,
sýnt einfaldar hreyfingar sem
reyna á lipurð og
samhæfingu,
sýnt nokkra boltafærni og
tekið þátt í nokkrum
mismunandi boltaleikjum,
tekið þátt í stöðluðum prófum,
kafað, velt sér af kvið á bak
og öfugt og tekið þátt í leikjum
í vatni. Synt sporðtök,
bringusund, skólabaksund,
baksund og skriðsund með
eða án hjálpartækja stuttar
vegalengdir.

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Október -Blak
-Skotboltaleikir
-Fimleikar
-Áhaldaleikfimi

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Nóvember -Fimleikar (áframhald)
-Styrktaræfingar
-Þolæfingar
-Badminton

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat
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Desember -Tarzanleikur
-Hreyfileikir

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Janúar -Körfubolti
-Frjálsar

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Febrúar -Handbolti
-Bandý
-Fótbolti

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Mars hreyfistöðvar
-Kýló/fótbolti
-Leikir á lóð
-Skólahringur (tímataka
2)
-Þolæfingar og leikur
-Þolæfingar og leikur

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Apríl Blak
-Skotboltaleikir
-Fimleikar
-Áhaldaleikfimi

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Maí ÚTITÍMABIL HEFST
-Skólahringur
-Klambratún
-Mismunandi leikir

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat
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