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Bekkjarnámskrá 4. bekkjar 
2011-2012 

 

Umsjónarkennari: Kristín Jóna  Sigurðardóttir 
 

Bekkjarnámskrá er námsáætlun sem gerð er fyrir hvern bekk eða námshóp fyrir sig og er hluti að 

skólanámskrá skólans. Bekkjarnámskráin gefur upplýsingar um námsgreinar, kennsluhættti, námsgögn 

og námsmat. Hún byggir á þeim námsmarkmiðum sem sett eru fram í Aðalnámskrá grunnskóla sem í 

gildi er hverju sinni. Bekkjarnámskráin er endurskoðuð árlega og er sú endurskoðun í höndum kennara. 

Bekkjanámskrár eru birtar á heimasíðu skólans og ekki prentaðar nema sérstaklega sé um það beðið. 

 

“Menntun og velferð nemenda er sameiginlegt verkefni heimila og skóla og samstarfið þarf að byggjast 

á gagnkvæmri virðingu, trausti, og upplýsingamiðlun beggja aðila, sameiginlegum ákvörðunum og 

samábyrgð”.(Aðalnámskrá grunnskóla 2011). 

  

 
 

 

 Tilgangur með heimanáms  er að endurtaka efni sem þegar hefur verið farið í, þ.e. að æfa 

betur ákveðin atriði. Í fyrstu bekkjum grunnskóla er mikilvægast að ná góðum tökum á lestri og því 

leggjum við sérstaka áherslu á að nemendur lesi heima og í skólanum á hverjum  degi. 

Til að heimanámið skili árangri þarf að koma á góðri reglu í sambandi við það. Verkefni barnsins eru 

alveg jafn mikilvæg og annarra fjölskyldumeðlima og eiga ekki að sitja á hakanum. Það er því æskilegt 

að fylgst sé vel með heimavinnu og námi barnanna og þau aðstoðuð eftir þörfum. 

 Að lokum vil ég minna á að gott samstarf heimila og skóla er mikilvægur þáttur í uppeldi og 

stuðlar að árangursríku námi. 

 

     Með kveðju og von um gott samstarf 
 

                                                                          Kristín Jóna  

 

 

 

 

Stundaskrá 1. bekkjar 
 

 Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 

8:30-9:10 Alm. kennsla Alm. kennsla Alm. kennsla Alm. kennsla Alm. kennsla 

 M A T U R 

9:30-10:10 Alm. kennsla Alm. kennsla Alm. kennsla Alm. kennsla Alm. kennsla 

10:10-10:50 Alm. kennsla Alm. kennsla Alm. kennsla Alm. kennsla Alm. kennsla 

11:10-11:50 Mynd/textíl Alm. kennsla Sund Alm. kennsla Alm. kennsla 

11:55-12:35 Mynd/textíl Alm. kennsla Tölvur Alm. kennsla Alm. kennsla 

 M A T U R 

13:05-13:45 Íþróttir Heimfr/smíðar Alm. kennsla Tónmennt Íþróttir 

13:55-14:35 Gæsla Heimfr/smíðar Gæsla Íþróttir Gæsla 

14:40-15:20  Gæsla  Gæsla  
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Stærðfræði 
 
Kennari:   Sigríður Bjarney Aadnegard og Kristín Jóna Sigurðardóttir 

 

Kennslustundir:  5 stundir á viku 

 

Kennsluhættir: Kennsla á yngsta stigi byggist á reynslu og þekkingu barnanna þegar þau hefja  

skólagöngu.  Með tímanum þróast leikur þeirra og vinna þannig að þeim verður tamt 

að styðjast við stærðfræðileg hugtök.  Stuðla ber að slíkri þróun með því að þjálfa 

börnin í ýmis konar talnavinnu, flokkun, röðun, lýsingu á eiginleikum hluta og 

umræðum um þá (Aðalnámskrá grunnsk.). 

Inntak stærðfræðináms á grunnskólastigi er í sex flokkum:  tölur, reikningur, 

hlutföll og prósentur, mynstur og algebra, rúmfræði, tölfræði og líkindafræði. 

Markmið: 
 

að nemendur: 

Tölur 

- skrái háar tölur og brot í tengslum við mælingar og útreikninga 

- þekki sléttar tölur og oddatölur 

- geti talið aðra hverja tölu, þriðju hverja tölu o.s.frv. 

- geti sýnt á fjölbreytilegan hátt hvað er helmingur, þriðjungur, fjórðungur   o.s.frv. 

- geta lesið, notað og skrifað einföld almenn brot  

- þekkja algeng stærðfræði hugtök s.s. meira en, minna en, jafnt og,   samlagningu, frádrátt og 

margföldun 

- fáist við skiptingu þar sem afgangur verður 

 

Reikningur, reikniaðferðir og mat 

- leysi verkefni úr daglegu umhverfi sínu 

- geti notað fjölbreyttar aðferðir við samlagningu og frádrátt náttúrulegra talna   bæði á blaði og 

í huganum 

- kunni margföldunartöfluna upp í 10 x 10 og geti nýtt sér hana 

- skilji að margföldun er endurtekin samlagning 

- skoði mynstur í margföldunartöflum og beri saman mynstur sem myndast í   mismunandi 

töflum 

- skilji að líta má á deilingu sem skiptingu og einnig sem endurtekinn frádrátt 

- námundi tölur að næsta heila tug eða hundrað 

 

Hlutföll og prósentur 

- skipti ákveðinni lengd í tvo eða fleiri hluta 

- stækki eða minnki flatarmyndir 

- geti notað hugtökin tvöfalt, þrefalt, fjórfalt og helmingur, þriðjungur, fjórðungur 

 

Mynstur og algebra 

- leysi einföld dæmi þar sem eyður eru notaðar til að tákna óþekkta stærð  

- kynnist notkum bókstafa fyrir tölur 

- geti leyst einföld dæmi þar sem eyður eru notaðar til að tákna óþekkta stærð    

 

Rúmfræði 

- teikni flatarmyndir s.s. þríhyrninga ferninga og rétthyrninga. 

- þekki rétt horn, hvöss og gleið  

- fylgi leið á korti eftir leiðbeiningum og leiti að stöðum á landakorti eftir upplýsingum um 

staðsetningu 

- hliðri flatarmyndum t.d. á pinnabretti eða rúðuneti 
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Tölfræði og líkindafræði 

- geri rannsóknir á umhverfi sínu, telji flokki, skrái og lesi úr niðurstöðum og   setji upp í einfalt 

myndrit og geti rætt um upplýsingarnar sem myndritin gefa 

- spili spil þar sem byggja þarf á líkum 

- geta notað tilraunir til að svara spurningum sínum um líkur t.d. með því að kasta upp teningi 

ítrekað 

 

Námsgögn:  Bækurnar Sproti 4 a og b,Eining 7 og Eining 8.      

Verkefni við vasareikna 3, Stefnum á deilingu,  Í undirdjúpunum og “Stjörnubækur”    

eftir getu og  áhuga nemenda.           

 

Námsmat:   Próf verða lögð fyrir í lok hverrar annar. 
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Íslenska 
 

Kennari:  Sigríður Bjarney Aadnegard og Kristín Jóna Sigurðardóttir 

 

Kennslustundir:   5  stundir á viku 

 

Kennsluhættir: Reynt verður að hafa kennsluhætti sem fjölbreyttasta.  Innlögn verður í málfræði og  

stafsetningu og unnin verkefni út frá því.  Áhersla verður lögð á að nemendur taki 

þátt í umræðum og lesi upphátt, helst á hverjum degi. 

 

Íslenskunámi er skipt í nokkra þætti s.s. lestur, talað mál og framsögn, hlustun og 

áhorf, ritun, bókmenntir og málfræði.   

Allir þessir þættir tengjast innbyrðis og er lögð áhersla á að nemendur þjálfist í öllum 

þessum þáttum. 

 

 

Markmið: 

 

Að nemendur: 

Lestur 

- vinni fjölbreytt verkefni sem stuðla að auknum orðaforða og málskilningi 

- fái tækifæri á að lesa texta við hæfi 

- örvist til að lesa með því að vinna með eigin frásagnir  
- nái tökum á því að lesa fyrirmæli og fara eftir þeim 

- geti nýtt sér helstu lestrarmerki 

- geti lesið upphátt á viðunandi hraða, skýrt og áheyrilega 

 

Talað mál og framsögn 

- þjálfist í að tjá sig frammi fyrir bekkjarfélögum sínum 

- geti greint munnlega frá eigin reynslu, t.d. eftirminnilegum atburðum 

- þjálfist í því að lesa upphátt sögur eða ljóð með réttum áherslum og hrynjandi 

- geri sér grein fyrir þeim reglum sem gilda þegar margir þurfa að tjá sig í einu og fari eftir þeim 

- geti talað skýrt og áheyrilega við ýmis tækifæri 

 

Hlustun og áhorf 

- hlusti á upplestur á sögum og ljóðum sem kennari les og af bandi 

- geti svarað spurningum varðandi efni sem þeir hafa hlustað á 

- farið í leiki sem gera kröfur um að hlustað sé munnleg fyrirmæli 

- geti farið eftir munnlegum fyrimælum kennara 

  

Ritun 

- hafi náð góðum skriftarhraða 

- geti skrifað tengda skrift eftir forskrift 

- þjálfist í að stafsetja rétt með fjölbreyttum verkefnum 

- semji sögur með atburðarás  

- geri sér grein fyrir hugtökum eins og upphaf, miðja og endir í frásögnum 

- geti skrifað einfaldan texta eftir upplestri 

- leggi sig fram um að skrifa skýrt og greinilega og vandi allan frágang 

 

Bókmenntir 

- hlusti á upplestur á sögum og leiktextum og ljóðum 

- læri utanbókar vísur og ljóð til söngs og annars munnlegs flutnings 

- geti lesið sögur, ævintýri, þjóðsögur, dæmisögur og stuttar bækur 

- þekki og geti notað hugtök eins og persóna, söguhetja, söguþráður, rím og sögulok 
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Málfræði 

- þekki hugtökin samheiti og andheiti 

- þekki mun samnafna og sérnafna 

- þjálfist í að búa til samsett orð 

- geri sér grein fyrir orðflokkunum nafnorð, sagnorð og lýsingarorð 

- þekki mun á sérhljóða og samhljóða 

- geri sér grein fyrir nútíð og þátíð sagna 

- læri að greina kyn nafnorða og eintölu og fleirtölu 

- fái tækifæri á að beita móðurmálinu á fjölbreyttan hátt í leikjum, rími, krossgátum o.fl. 

 

 

Námsgögn:   Notaðar verða bækurnar:  Lesum meira saman og Sögusteinn þetta eru bækur  sem 

við lesum saman og ræðum  um. Aðrar bækur eru valdar með tilliti til  hæfni og getu 

hvers og eins. Eins munu börnin fara á bókasafnið og velja sér sögubækur. Í 

móðurmáli verða notuð Ritrún 3  og ýmis verkefni  frá kennara.  Stafsetning verður 

þjálfuð samhliða ritunar og málfræðikennslu, skrifaður texti eftir bók og einnig skrifa 

nemendur upp valda texta eftir upplestri.  

Í skrift verður notuð Skrift 4  .  Einnig fá nemendur ýmis aukaverkefni í móðurmáli 

sem styðja við það sem í námsbókunum stendur. 

 

 

Námsmat:   Að lokinni hverri önn taka nemendur próf í áður nefndum þáttum móðurmálsins. 
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Samfélagsfræði 
 

Kennari:  Áslaug Inga Finnsdóttir 

Kennslustundir:  2 stundir á viku, samkennt með  3. bekk 

 

Markmið: 

að nemandi: 

- kynnist landbúnaðarstörfum 

- þekki landbúnaðarafurðir 

- hafi jákvætt viðhorf gagnvart Íslandi, þjóðinni og tungumálinu 

- sýni áhuga og ábyrgð á nánasta umhverfi og velferð lifandi vera 

- geti flokkað lífverur eftir auðsjáanlegum einkennum,s.s. fugla, fiska, plöntur, rándýr, spendýr 

og jórturdýr 

- skoði og ræði um afleiðingar árstíðabreytinga í íslenskri náttúru 

- kannist við dýra- og sveitavísur 

- fái innsýn í fjölskyldulíf fyrir 1-2 mannsöldrum. 

- geti borið saman það sem er ólíkt /líkt í t.d. húsakosti, klæðaburði,mataræði, menntun, siðum 

og venjum, nú og á síðustu öld 

- öðlist skilning á því að hvaða leyti fjölskyldan er grunneining í samfélagi manna 

- skilji hlutverk þjóðsöngsins og þjóðhátíðardagsins í stórum dráttum 

- þekki íslenskar þjóðsögur og lesi úr þeim fróðleik um íslenska þjóðtrú  og þjóðhætti fyrr á 

öldum 

- þjálfist í að koma kunnáttu sinni á framfæri eftir fjölbreyttum leiðum, geti rökstutt mál sitt og 

hlustað á aðra 

- skilji og virði reglur í samskiptum manna 

- þjálfist í fjölbreyttum vinnubrögðum 

 

Námsefni: Kennd verður  bókin  Í sveitinni með Æsu og Gauta   

Myndband höfunda verður notað sem ítarefni.  Höfundar: Helga Ólafsdóttir og Sigrún Bjarnadóttir 

Ítarefni verða bækurnar,  Hani, krummi, hundur, svín..., Komdu og skoðaðu  íslenska þjóðhætti og  

námsflokkurinn Ísland áður fyrr.  

 

 

Námsmat:  Símat þar sem fylgst verður með vinnu nemenda, vandvirkni og áhuga og lagt fyrir þá próf 

                    að námsefni loknu. 

 

 

 

 



Húnavallaskóli Bekkjarnámskrá 4. bekkjar 2011 - 2012 

  7 

Kristinfræði 

 

Kennari:  Sigríður Bjarney Aadnegard 

Kennslustundir: 1 stund á viku allan veturinn, samkennt með 4. bekk 

 

Námi í kristnum fræðum og siðfræði er ætlað að stuðla að menntun og þroska nemenda. Þeir 

þroskaþættir sem einkum er ætlað að þroska eru trúar, siðgæðis og félagsþroski, þannig að nemendur 

verði sífellt hæfari að taka ábyrga afstöðu í trúarlegum, siðferðilegum og félagslegum efnum. 

 

Markmið: 

Að nemendur 

- þekkja grundvallargildi kristilegs siðgæðis og hafa fengist við efni sem 

stuðlar að ábyrgðartilfinningu, sáttfýsi og virðingu fyrir sjálfum sér og 

öðrum 

- kunna skil á Biblíunni sem trúarbók kristinna manna og þekkja vel 

nokkrar mikilvægar frásagnir af Jesú Kristi og kenningu hans, svo og 

öðrum persónum í Biblíunni, bæði í Gamla og Nýja testamentinu 

- hafa fengið tækifæri til að kynnast kristnu helgihaldi og umgjörð þess 

og tamið sér virðingu fyrir því sem öðrum er heilagt 

- þekkja helstu hátíðir kristninnar og siði og tákn sem tengjast þeim 

- hafa kynnst listrænni tjáningu trúar og fengið tækifæri til listrænnar 

tjáningar eigin hugmynda 

- hafa kynnst öðrum trúarbrögðum, svo sem gyðingdómi, íslam, 

búddadómi og hindúasið, lífsviðhorfum og menningu, m.a. með 

frásögnum af jafnöldrum 

- hafa kynnst helgihaldi, siðum og nokkrum hátíðum helstu trúarbragða 

heims 

- hafa fengist við siðræn viðfangsefni sem tengjast vináttu, fyrirgefningu, 

umburðarlyndi, jafnrétti og nærgætni 

 

Námsefni: Birtan eftir Sigurð Pálsson og Iðunni Steinsdóttur  

Trúarbrögðin okkar Hrund Hlöðversdóttir 

Ítarefni: Góði hirðirinn og Barnabiblían, ásamt myndböndum  sem  tengjast efni 

Námsmat: Símat þar sem fylgst verður með vinnu, vandvirkni og áhuga nemenda og  lagt fyrir þá 

próf í lok vorannar. 
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Enska 
 

Kennari:  Sonja Suska 

Kennslustundir:  1 tími á viku 

Markmið: 

 

- að nemendur læri algeng orð í ensku 

- að nemendur geti tjáð sig og myndað einfaldar setningar 

- að  nemendur kynnist ensku í gegnum tónlist, söng og leik 

- að gera enskunámið skemmtilegt og örva áhuga nemenda 

 

 

Námsgögn: Speak out, Work out vinnubók og geisladiskur, ljósritað efni frá kennara, Sögur og 

ýmis spil.  

 

Námsmat: Áhugi og þátttaka nemenda metin.  Umsögn að vori. 
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Lífsleikni 
 
Kennari:  Áslau g Inga Finnsdóttir    

Kennslustundir:  1 stund á viku, samkennt með 1. - 2. – 3. bekk.  

 

Námsgreinin lífsleikni á að stuðla að því að byggja upp alhliða þroska nemandans til þess að 

hann geti betur tekist á við kröfur og áskoranir daglegs lífs. 

 

Markmið:     Við lok 4. bekkjar í lífsleikni eiga nemendur að: 

 

Sjálfsþekking, samskipti, sköpun og lífsstíll 

- geta greint og lýst ýmsum tilfinningum, t.d. hamingju, gleði, sorg, reiði 

- gera sér grein fyrir að í umhverfinu eru margvísleg áreiti, jákvæð og neikvæð, sem geta haft 

áhrif á líf hans 

- virða og átta sig á tilgangi leikreglna í mannlegum samskiptum 

- geta sett hugtakið jafnrétti í margbreytilegt samhengi 

- geta tjáð hugsanir, skoðanir, tilfinningar og væntingar 

- hafa lært leiðir til að efla samskiptafærni sína sem felur meðal annars í sér: 

       færni í samvinnu og að sýna tillitssemi 

 -     að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum 

      -að setja sig í spor annarra og að hlusta á aðra og sýna kurteisi 

- gera sér grein fyrir mismunandi fjölskyldugerðum og stöðu einstaklinga innan þeirra 

- sýna frumkvæði og sköpun í vinnubrögðum 

- þekkja líkamlegar þarfir sínar fyrir næringu, hvíld, hreyfingu og hreinlæti og leitast við að 

koma til móts við þær 

- gera sér grein fyrir að ekki eru allir eins og tileinka sér þannig virðingu fyrir sérstöðu annarra 

hvað varðar útlit, klæðaburð og smekk 

- kunni skil á umferðarreglum fyrir gangandi vegfarendur 

- virði leikreglur í hópleikjum 

- sé fær um að setja sér markmið að eigin frumkvæði, t.d. hvenær hann ætlar að ljúka 

heimanámi, eða taka til 

- kynnist táknmáli 

 

Námsgögn:      Spor 3, Við hjálpum, ó, þetta var sárt og upp með hendur.   

 

Námsmat: Fylgst með vinnu nemenda og virkni í tímum  
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Náttúrufræði 
 
Kennari:  Áslaug Inga Finnsdóttir 

Kennslustundir:   2 stundir á viku, samkennt með  3. bekk  

 

Markmið: 

 

Að nemendur 

- þroski með sér virðingu og samkennd með lífi, náttúru og umhverfi 

- læri að afla sér þekkingar á náttúrunni, með beinum athugunum og með hjálp gagna 

- læri að njóta náttúrunnar og skynji fjölbreytileika og fegurð hennar. 

- Kynnist því hvernig náttúran breytist eftir árstíðum. 

- Veiti veðurfyrirbærum athygli 

- Læri um atferli, vöxt og æxlun ýmissa lífvera 

- Læri um ýmsar hringrásir í náttúrunni 

- Læra að bera virðingu fyrir náttúrunni 

 

Námsgögn:       

Náttúran allan ársins hring ásamt viðbótarefni úr bókaflokknum Komdu og 

skoðaðu... 

Ýmis verkefni og ljósrit frá kennara. 

 

Námsmat: Námsmat grundvallast á þátttöku nemenda í kennslustundum og úrvinnslu verkefna 
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Myndmennt/Textílmennt 
 

Kennari:  Kristín Jóna Sigurðardóttir og Sigríður Bjarney Aadnegard 
Kennslustundir:  3 stundir á viku, samkennt öllu yngsta stigi 

 

Á yngsta stigi skal áhersla lögð á fjölbreytt vinnubrögð. Sköpunarþörf og hæfileiki til að tjá sig á 

skapandi hátt býr með öllum mönnum. Myndmennt gefur einstaklingnum tækifæri á að efla og þroska 

þá hæfileika sem hann býr yfir. 
 

Markmið: 

Nemandi 

- þroski hæfileika sína og efli til myndsköpunar 

- handleiki sem flestar tegundir efna og áhalda 

- vinni myndverk á mismunandi tegundir pappírs 

- þekki frumlitina 

- tjái sig um litaval 

- þekki einfalda myndbyggingu og mun á forgrunni og bakgrunni og grunnlínu 

- tengi myndmennt öðrum námsgreinum skólans, umhverfinu og daglegu lífi 

- geti gengið frá verkefnum, efnum og áhöldum 

- geri sér grein fyrir verðmæti þeirra efna og áhalda sem unnið er með hverju sinni 

- þjálfist í að klippa  

- þræði grófa nál 

- saumi þræðispor 

- öðlist færni í að klippa út form 

 

Námsgögn: ýmsar gerðir lita  

skæri, lím og pappír af ýmsum gerðum 

allskyns verðlaust efni 

plast til að sauma í 

nálar og garn 

filtefni 

efnisbútar 

  

Námsmat: Tekið er tillit til áhuga nemenda, vinnusemi og  vandvirkni. 
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Íþróttir 
 

Kennari:  Milan Djurica 

Kennslustundir:  1 stund á viku sund 

   2 stundir á viku íþróttir 

 

Íþróttir 

Markmið: 
- Auka hreyfigetu þeirra til aukinna tækniæfinga, efla jafnvægi og stöðuskyn nemenda.  Taktur, 

samhæfing, líkamsvitund og úthald nemenda aukist.  Félagsþroski og vinátta í leik eflist. 

- Lögð áhersla á að efla afkastagetu og hreyfifærni nemenda.  Þol, styrkur og liðleiki aukist. 

- Mikil áhersla verður lögð á leiki sem stuðla að samvinnu nemenda, að samvinna verði 

nemendum eiginleg og sjálfsögð. 

- Reynt verður að hafa viðfangsefnin þannig að allir ráði við þau óháð getu þeirra og þroska og 

þannig að ýta undir jákvæða sjálfsmynd nemenda. 

- Áhersla verður lögð á að öllum nemendum líði sem best í tímum. 

- Í íþróttatímum verður fjölbreytt verkefnaval í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla til að 

nemendur fái útrás fyrir hreyfiþörf sína   

 

Viðfangsefni: 

- Hvers konar leikir, einnig stöðvaþjálfun þar sem hver nemandi getur notað sína kunnáttu og 

sinn hraða. 

- Léttar líkams- og snerpuæfingar. 

- Einfaldar spennu og slökunaræfingar og ýmsir knattleikir með einföldu sniði. 

 

Sund 

Markmið: 
- Markmið sundkennslu er aukin færni í hverju sundi fyrir sig. 

- Meira þol og meiri hraði.  

 

Nemendur nái tökum á: 

- 25 metra bringusundi 

- 15 metra skólabaksundi 

- 12 metra skriðsundi, með eða án hjálpartækja 

- 12 metra baksundi, með eða án hjálpartækja 

- Stungu úr kropstöðu af bakka eða stiga 

 

Námsmat: 

- Nemendur taka engin próf sem metin eru til einkunna. 

- Mikið er lagt upp úr virkni í tímum 

- Að nemendur taki þátt og einnig að þeir fylgi reglum og fyrirmælum kennara. 

- Gefin er skrifleg umsögn í íþróttum í lok skólaársins. 

- Nemendur taka IV. stig í sundi. 
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Heimilisfræði 
 

Kennari:    Áslaug Inga Finnsdóttir 

Kennslustundir:   2 stundir á viku hálfan veturinn. 

 

Markmið:  Nemandi fái að spreyta sig á að vinna með uppskriftir og margvíslega matargerð  

                    Einnig vinna nemendur bókleg verkefni.  Áhersla lögð á hreinlæti, samvinnu og 

                    tillitssemi, auk þess að:  

 

       -      efla skilning á gildi góðrar vinnutækni 

- stuðla að hagsýni í heimilisrekstri 

- greina á milli góðs og lélegs fæðuvals 

- geta raðað fæðutegundum í fæðuhring 

- gera sér grein fyrir að góðar neysluvenjur eru mikilvægar heilsunnar vegna 

- kunna skil á þeim áhöldum sem notuð eru við heimilisstörf og kunni að nota þau rétt 

- þjálfast í að vinna eftir uppskriftum 

- vita hvers vegna mikilvægt er að hreinsa grænmeti og ávexti  

- vita að gæta þarf mikils hreinlætis þegar unnið er með matvæli 

- kynnast og þekkja fatamerkingar 

- fá þjálfun í að gera verðsamanburð á tilbúnum og heimagerðum mat 

       -       tileinka sér kurteisi og tillitsemi við borðhald og smakka á öllum fæðutegundum með 

               jákvæðu hugarfari 

 

Námsgögn: Heimilisfræði fyrir 4. bekk, fæðuhringurinn, mælitæki og önnur áhöld sem tilheyra 

matargerð, verkefni, vinnublöð, matreiðslubækur og hráefni til matargerðar 

 

Námsmat: Metin verður framkoma, kurteisi, tillitsemi, sjálfstæð vinnubrögð og samvinna  

Mat verður lagt á vinnubók og verklega vinnu.  Einkunn er gefin í lok vetrar 
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Tölvunotkun og 
upplýsingamennt 

 
Kennari:  Sigríður Bjarney Aadnegard 

Kennslustundir:  1 stund á viku 

 

Lögð er áhersla á grunnatriði í meðferð og notkun tölvu, Windows, grunnatriði 

fingrasetningar, ritvinnsluforrit, teikniforrit og kennsluforrit tengd öðrum námsgreinum. 

 

Markmið: 

Nemandi á að 

Viðhorf 

- hafa tileinkað sér jákvætt viðhorf til tölva og þjálfast í að umgangast þær sem sjálfsagt 

verkfæri 

- vera óhræddur við að þreifa sig áfram og auka við eigin þekkingu á tölvutækni 

 

Tölvulæsi 

- þekkja helstu hluta tölvu og hafa tileinkað sér íslenskan orðaforða þar um 

- hafa öðlast grundvallarfærni við að nota helstu ílags- og frálagstæki tölvu 

- geta notað tölvu til að skrifa og prenta út eigin texta 

- geta lesið texta á skjá með sama árangri og texta bókar 

 

Beiting tölva 

- hafa unnið með kennsluforrit til nánari útfærslu á námsefni í öllum greinum 

- hafa notað tölvu til að semja eigið efni 

- hafa notað tölvu til listsköpunar á mismunandi sviðum lista 

 

Tækniskilningur 

- hafa öðlast skilning á því hvernig tölvan vinnur með gögn sem merki í minni og á diski 

- hafa öðlast skilning á því að tölvusamskipti felast í merkjaflutningi milli tölva um símalínur 

 

Nemandi 

Tæknilæsi 

- fái þjálfun í fingrasetningu á tölvu 

- geti hljóðritað efni 

- geti skeytt myndum inn í texta á tölvutæku formi 

- geti brotið upp texta með myndum 

- kunni að nýta sér margmiðlunarefni sem inniheldur hljóð og hreyfimyndir 

 

Upplýsingalæsi 

- viti að fræðsluefni á skólasafninu er flokkað eftir ákveðnu kerfi (Dewey) 

- læri að nota efnisyfirlit og skrár, s.s atriðisorðaskrá og nafnaskrá í fræðibókum 

- geti unnið að verkefnum úr fræðibókum og lesið einföld kort, gröf og töflur 

- geti leitað heimilda í bókum, af margmiðlunardiskum, gagnagrunnum og Neti og unnið úr 

þeim á skipulegan hátt; það felur í sér að nemandi geti: 

- mótað spurningar út frá efni 

- nálgast þau gögn sem þarf að nota 

- aflað heimilda, flokkað, greint og varðveitt heimildir á skipulegan hátt 

- metið upplýsingar með tilliti til áreiðanleika þeirra 

- unnið úr upplýsingum og raðað saman efni þannig að það myndi eina heild 

- gert grein fyrir niðurstöðum sínum og skilað þeim með þeim miðlum sem henta 

- skráð heimildir 
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Menningarlæsi 

- noti skólasafnið reglulega 

- þekki ýmsar greinar bókmennta 

- þekki nokkuð vel til helstu íslenskra og erlendra barnabókahöfunda og verka þeirra 

- hafi kynnst nokkrum greinum vísinda, lista, tækni og verkmennta á skólasafninu 

- viti hvað hugtakið höfundarréttur merkir 

- þekki helstu söfn í heimabyggð sinni 

 

 

Námsgögn: - tölvan ásamt jaðartækjum og viðeigandi kennsluforrit verkefni frá kennara 

 

Námsmat:           Lagt verður mat á virkni í kennslustundum og á verkefni sem nemendur vinna 
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Smíðar 
 

Kennari:  Grímur Guðmundsson 

Kennslustundir:   2 stundir á viku hálfan veturinn  

Markmið: 

Að nemendur 

- þjálfist í að beita einföldum handverkfærum, s.s. laufsög, raspi, þjöl og hamri 

- hanni sjálfir útlit smíðahlutar síns, s.s. með teikningum  

- tileinki sér mikilvægi þess að ganga vel um smíðastofuna og fara vel með verkfæri, m.a. með 

tilliti til öryggis 

- sýni skilning á góðri samvinnu í smíðastofunni og séu tilbúnir að rétta samnemendum sínum 

hjálparhönd við verkefnin 

 

Helstu verkefni og verkþættir: 

 

- Herðatré (hönnun, sögun, pússun, brennipenni, bæsun/málun) 

- Önnur verkefni eftir því sem tími vinnst til 

 

           Námsmat:           Vitnisburður byggir  á verkefnaskilum, hönnun, ástundun, vandvirkni og frágangi 

                                        verkefna. 
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Tónmennt 
 

Kennarar:   Þórunn Ragnarsdóttir  

Kennslustundir:   1stund á viku, samkennt með 1. - 3. bekk 

 

 

 

Söngur 

Söngur verður sá þáttur tónmenntarinnar sem mest verður lögð áhersla á.  Því að syngja saman af 

lífi og sál vekur ákveðna samkennd hjá nemendum, einnig fá þeir mikla útrás og getur það vakið 

áhuga þeirra til söngs/tónlistar.  Nemendur fá alla texta sem þeir syngja, í “söngmöppu”  

Nemendur eiga að geta: 

- sungið nokkur íslensk þjóðlög. 

- þekkt og geta sungið nokkra árstíðabundna söngva 

-      sungið fjölbreytt lög m.a. einföld keðjusöngslög 
-      notað röddina til að flytja þulur og raddverk 
       

Hreyfing 

      Nemendur eiga að geta: 

- tekið þátt í hreyfileikjum og ýmsum barnadönsum s.s. Hver sem þennan leik vill leika, Hafið 

        þið ekki séð  hann Pétur dansa, o.s.frv. 

 

Hlustun og sköpun 

       Nemendur eiga að geta: 

- hlustað á fjölbreytta tónlist með athygli  

- hlustað og haft ánægju af tónlist 

- samið og spunnið einföld tónverk með einföldum hljóðgjöfum 

- þekki og geti greint hugtök s.s. háir og djúpir tónar, hratt og hægt, bjart og dimmt, sterkt og 

veikt 

 

Námsgögn:  Leikum og syngjum 

Það er gaman að hlusta og námsefni með hlustunarefni frá  Námsgagnastofnun 

  Ýmis hljóðfæri s.s. píanó, gítar, harmonikka, hristur o.fl. 
     Ýmis heimatilbúin hljóðfæri 

  Tónmennt.1., 2. og 3. hefti 

       Söngtextar í plastmöppu  

     Geisladiskar, snældur og spólur 

  Ýmsar söngbækur og hlustunarefni 

 

Námsmat:           Tekið er tillit til áhuga nemenda, virkni og hegðunar í tímum 

 


