
 
 

Kennsluáætlun í íslensku í 4. bekk haustið 2019 

ÍSL2MM05/ÍSLSW03 
 

Kennslustundir: 4 á viku 

 

Námsefni 

Handbók um ritun og frágang (10. útgáfa 2010) e. Þórunni Blöndal og Ingibjörgu Axelsdóttur. 
 

Íslenska í 4. bekk 2019: Stafsetning, málfræði og bókmenntir – fjölrit MR. 

 Tungutak – Setningafræði handa framhaldsskólum e. Ásdísi Arnalds o.fl. 

Íslenskar ritreglur. 
 

 

Kennsluáætlun 

Unnin verða ýmis verkefni, bæði í tíma og heima, einstaklings- og hópverkefni. Lokapróf í 

stafsetningu verður haldið seinni hluta september. Einnig verða lögð fyrir könnunarpróf í 

setningafræði. Kjörbók verður lesin og prófað úr henni. Nauðsynlegt er að nemendur mæti vel 

undirbúnir og með námsgögn í kennslustund. 
 

Með fyrirvara um breytingar: 
 

1. vika 22.-23. ág.  Kynning á haustmisseri og bókalisti ræddur. Kjörbækur kynntar. 

 Íslenska í 4. bekk. 

 

2. vika 26.-30. ág. Íslenska í 4. bekk: Lítill stafur og stór, eitt orð eða tvö. 

Y eða i og fleira. Upplestur. Kjörbók lesin heima 

 

3. vika 2.-6. sept. Íslenska í 4. bekk: Eitt n eða tvö og fleira. Upplestur.  

Kjörbók lesin heima. 

 

4. vika 9.-13. sept.  Íslenska í 4. bekk:  Uppruni orða og fleira. Upplestur.  

Kjörbók lesin heima. 

 

5. vika 16.-20. sept. Íslenska í 4. bekk:  Ýmis atriði. Upplestur.  

Fara yfir bókmenntahugtök. Kjörbók lesin heima. 

 

6. vika 23.-27. sept. Íslenska í 4. bekk: Germynd og þolmynd, mannanöfn og stafsetning. 

(Hér er hægt að lesa upp og/eða gera heimaæfingu) 

Kjörbókarpróf 

  

7. vika 30. sept.-4. okt. Íslenska í 4. bekk: Ýmis fornöfn og algengar villur og hnökrar á málfari 

     

8. vika 7.-11. okt. Tungutak – Setningafræði: 1. kafli um orðaröð. og 2. kafli um 

aðalsetningar og aukasetningar 

Ritun: Kaflar 1-5 í HURF 

Stafsetningarpróf  

 

9. vika 14.-18. okt.  Tungutak – Setningafræði: 2. kafli um aðalsetningar og aukasetningar 



 

10. vika 21.-23. okt. Ritun: Kafli 6 í HURF og ritunarverkefni undirbúið.  

 

Hausthlé fimmtudaginn og föstudaginn 24. og 25. okt. 

    

11. vika 28. okt.-1. nóv. Tungutak – Setningafræði: 3. kafli um nafnliði. 

 Skila ritunarverkefni 

 

12. vika 4.-8. nóv.  Tungutak – Setningafræði: Um nafnliði  

 

13. vika 11.-15. nóv.  Tungutak – Setningafræði: Um sagnliði 

    Próf í setningafræði  
 

Dagur íslenskrar tungu er laugardaginn 16. nóvember. 

 
14. vika 18.-22. nóv. Íslenska í 4. bekk: Greinarmerkjasetning. 

 

15. vika 25.-29. nóv.  Efni haustmisseris hreinsað upp og undirbúningur prófa. 

 

Kjörbækur: 

 Arnaldur Indriðason: Vetrarborgin 

 Halldór Armand Ásgeirsson: Vince Vaughn í skýjunum 

 Kristín Steinsdóttir: Ljósa 

 Hildur Knútsdóttir: Ljónið 

 

Námsmat haustmisseris 

 

Íslensk fræði 

Íslenska í 4. bekk er til jólaprófs en stafsetningaræfingum sleppt. 

Tungutak – Setningafræði handa framhaldsskólum 

 

Íslenskur stíll 

Lokapróf í stafsetningu verður í 7. viku haustmisseris og gildir 80 % til jólaprófs. 

Ritunarverkefni sem skila á í 11. viku gildir 20%. 

 

 

Námseinkunn vetrarins - tekið er tillit til ástundunar í öllum þáttum 

Íslensk fræði: 

• Kjörbókarpróf 20%  

• Setningafræðipróf 20% 

• Hljóðfræðipróf 20% 

• Málsögupróf 20% 

• Verkefni í Ýmislegt um risafurur og tímann 20% 

 

Íslenskur stíll: 

• Réttritun 30% 

• Hver er ég? 30% 

• Rökfærsluritgerð 40% 

 

 

Með fyrirvara um breytingar og óskum um gott samstarf, 


