
Kennsluáætlun  

Vor 2018 

Bekkur:  3. bekkur 

Námsgrein:  Íslenska 

Fjöldi kennslustunda:  7,5 st. á viku. 

Kennari/kennarar:  Svanhildur M Ingvarsdóttir og Guðrún Sigríður Pálsdóttir 

 
Áfangalýsing 

 

 
Kennsluaðferðir: Bein kennsla, verkleg kennsla, ritun og tölvur. 
 
Námsmat: Kannanir og verkefni verða lögð fyrir reglulega.  
 
Námsgögn: Ritrún 3, skrift 3, lestrarbækur,verkefni frá kennara 
 
 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

 

  



Hæfniviðmið 
 
Markmið að nemandi: 
 
Talað mál, hlustun og áhorf: 

 Fái æfingu í framsögn, geti endursagt sögur og leiki fyrir hóp.  

 Geti tjáð sig með aðstoð leikrænnar tjáningar. 

 Fái æfingu í að hlusta og horfa á upplestur, leikið efni, ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni. 

 Fái æfingu í að eiga góð samskipti, hlusta og sýna kurteisi.  

 Noti talað mál og hlustun 
 
Lestur og bókmenntir: 

 Auki leshraða sinn og efli lesskilning. 

 Þjálfist í að velja lesefni eftir áhuga og þörf. 

 Þjálfist í hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi og boðskap.  

 Kynnist algengum hugtökum í bragfræði s.s. rími, kvæði, vísa og ljóðlína. 
Ritun: 

 Fá æfingu í að skrifa skýrt og læsilega.  

 Þjálfist í að skrifa sögu með einfaldri atburðarás með upphafi, miðju og endi.  

 Þjálfist í notkun einfaldra stafsetningareglna og nýti sér tiltæk hjálpargögn. 

 Þjálfist í ritun á tölvu og einföldum aðgerðum í ritvinnslu. 
Málfræði 

 Geti raðað í stafrófsröð og gert sér grein fyrir notagildi þess við leit og skipulag.  

 Þekki hlutverk sagnorða og lýsingarorða og geti greint þau í léttari texta. 

 Þekki hlutverk nafnorða og kyn, tölu og greini. 

 Geti búið til málsgreinar og greint þær í texta. 

 Geti leikið sér með orð og merkingu, t.d. Með því að ríma og fara í orðaleiki. 
 

 

  



Dagsetning Viðfangsefni 

3.jan - 4.jan 
Ritun 

 
Verkefni frá kennara 
Ritun um jólafríið 

7.jan -11. jan 
Nafnorð -sérnöfn og samnöfn. 
Stafsetning: stór og lítill stafur. 
Lesskilningur 
Ritun  

 
Ritrún bls. 13. -17.  
 
Unnið í hringekju. 
 

14. jan - 18.jan 
Nafnorð -sérnöfn og samnöfn. 
Stafsetning: stór og lítill stafur. 
Lesskilningur 
Ritun 

 
Ritrún bls. 18. - 23. Ritun.  
 
Unnið í hringekju. 
 

21.jan - 25.jan 
Nafnorð -sérnöfn og samnöfn. 
Stafsetning: stór og lítill stafur. 
Lesskilningur 
Ritun 

 
Ritrún bls. 
 
Unnið í hringekju. 

28.jan - 1.feb. 
Nafnorð -greinir og kyn nafnorða. 
Stafsetning: tvöfaldur samhljóði, ng- 
og nk. 
Lesskilningur. 
Ritun. 
.  

 
Ritrún bls. 28. -29. Ritun. 
 
Unnið í hringekju 

4.feb - 8.feb. 
Nafnorð -greinir og kyn nafnorða. 
Stafsetning: tvöfaldur samhljóði, ng- 
og nk. 
Lesskilningur. 
Ritun. 
.  

 
Ritrún bls. 34- 35. Ritun. Ás, Tvistur. 
 
Unnið í hringekju 

11.feb - 15.feb. 
Nafnorð -greinir og kyn nafnorða. 
Stafsetning: tvöfaldur samhljóði, ng- 
og nk. 
Lesskilningur. 
Ritun. 
 

 
Ritrún bls. 36 – 37 og 25 - 27. 
 
Unnið í hringekju 

25.feb - 1.mars 
Lesskilningur  
Samsett orð 
stafsetning 
Ritun  

 
Ritrún bls. 30 - 33. Ritun vetrarfríið mitt. 
Verkefni frá kennara. 

4.mars - 8.mars 
 
Ritun, eintala og fleirtala  
 

 
Ritrún bls.  38. -39. Upplestur í tvöföldum 
samhljóða. Lesskilningur – úr samræmdu 
prófunum 



Verkefni frá kennara. 

11.mars - 15.mars 
Ritun  
Hv/kv - orð 
Lesskilningur 

 
Verkefni frá kennara.  
Ás, tvistur. 

18.mars  -22.mars 
Hringekja  
Ritun  
Lesskilningur 

 
Stafsetning, bókavinna, 
sagnorðorð/bókavinna/ipad – eldgrímur, 
verkefni frá kennara. 
 

25. mars – 29.mars 
Lesskilningur 
Ritun  
Nafnorð og lýsingarorð 

 
Bókavinna, nafnorð – greinir, setningar, spil 
verkefni frá kennara. 

1.apríl - 5.apríl 
Ritun 
Lesskilningur 
Sagnorð  

 
Bókavinna, lýsingarorð, setningar, spil, 
verkefni frá kennara. 

8.apríl - 12.apríl 
Samsett orð 
Lestur 
Ritun  

 
Bókavinna, verkefni frá kennara. 

23.apríl - 26.apríl 
Ljóð, rím og framsögn 
Ritun  

 
Skrift, bókasafnarinn, spil, orðarugl, 
verkefni frá kennara. 
 

29. apríl – 3. maí 
Aðeins farið í ljóðagerð – klára 
bækur 

 
Verkefni frá kennara. 
Upplestur  

6.maí-10.maí 
Klára bækur  
 

 
Verkefni frá kennara.  

13.maí - 17.maí 
upprifjun 
Íslenska lokapróf  

Upprifjun og próf. 
 

20. maí -24. maí 
 
 

 
 

27. maí – 31. maí 
 
Lestur 

 

 

 


