
4. bekkur – áætlun í heimanámi 

miðönn 2022 - 23 

 

Kennarar: Angelia Fjóla Vilhjálmsdóttir og Siggerður Ólöf Sigurðardóttir 

Markmið:  Að styðja við lestur  og auka þjálfun í námi.  Einnig er heimanám frábært 
tækifæri til að eiga saman gæðastund og njóta saman. 

 

 

 

Vika Viðfangsefni  Fastar dagsetningar 

14. – 18. nóv Ekkert nema lesa og njóta 17. nóv. foreldradagur 

21. – 25. nóv Sproti 4a æfingahefti.  Skoða bls 10, 20, 24 
og 25.  Reyna að reikna nokkur dæmi. 
Lesa heima í 15 mínútur á dag 

 

28. nóv – 02. 
des Sproti 4a æfingahefti.  Skoða bls. 8, 11 og 16 

Lesa heima í 15 mínútur á dag 

1. des fullveldis-
dagurinn 

05. – 09. des 

Sproti 4a æfingahefti.  Skoða bls. 26 og 27 
Lesa heima í 15 mínútur á dag 

 

12. – 16. des Gera jólasögu sem nemendur lesa upp fyrir 
okkur hin á jólagleðinni. Æskilegt að setja 
söguna upp í word og skrifa hana sjálf.  
Ef kennari á að prenta söguna þarf að senda 
hana á netfangið siggerdur@hvolsskoli.is 
Lesa heima í 15 mínútur á dag 

 

19. des 

Jólasögur lesnar 

19. des jólagleði 

 
Jólafrí 
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02. – 06. jan 
Sproti 4a æfingahefti. Skoða bls 32, 33 og 
34 
Lesa heima í 15 mínútur á dag 

2. jan starfsdagur 

kennara 

6. jan þrettándinn 

09. -13. jan 
Sproti 4a æfingahefti. Skoða bls 39, 40 og 
41 
Lesa heima í 15 mínútur á dag 

 

16. – 20. jan 
Sproti 4a æfingahefti. Skoða bls 47, 48 og 
49. 
Lesa heima í 15 mínútur á dag 

20. jan bóndadagur 

23. – 27. jan Gerum eina álfasögu. Sagan á að ver um 500 
orð að lengd. Gott að setja hana upp í word 
eða sambærilegu forriti.  Senda sögua á 
netfangið: siggerdur@hvolsskoli.is 
Lesa heima í 15 mínútur á dag 

 

30. jan – 03. 
feb 

 
Sproti 4a æfingahefti. Skoða bls. 50, 51 og 
52 
Lesa heima í 15 mínútur á dag 

 

06. – 10. feb  
Vinnum lesskilningsverkefni sem verður í 
lestrarmöppunni/plastinu. 
Lesa heima í 15 mínútur á dag 

 

13. – 17. feb  
Lesa heima í 15 mínútur á dag 
 
 
 
 
 
 
 

13. feb annarleyfi 
14. feb skipulagsdagur 
15. feb foreldradagur 
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