
Kennsluáætlun – Vor 2022  

Bekkur: 3. bekkur 

Námsgrein: Íslenska 

Kennarar: Gunnar Geir Gunnlaugsson 

Tímafjöldi: 7 tímar á viku  

__________________________________________________________________________________ 

Námsgögn:  Ritrún 2, Orð og setningar, Setningar og málsgreinar, Annað efni 

__________________________________________________________________________________ 

Lykilhæfni: 

Námsgreinin kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla:  

• Tjáning og miðlun 

• Skapandi og gagnrýnin hugsun 

• Sjálfstæði og samvinna 

• Nýting miðla og upplýsinga 

• Ábyrgð og mat á eigin námi 

Grunnþættir:  

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex. Unnið er með alla þessa þætti, en þó 

mismikið eftir árgöngum: læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð, sköpun.  

__________________________________________________________________________________ 

Lokanámsmat í samræmi við hæfniviðmið aðalskrár: 

Miðsvetrar- og vorpróf í lok annar. 

__________________________________________________________________________________ 

  



Kennsluáætlun: * 

Vikan  Viðfangsefni  Námsefni Mat  Annað  

17.1-21.1   Stafrófsröð/ sérhljóðar-samhljóðar Ritrún 3  Símat+könnun   

24.1-28.1   Orðflokkar / hástafir-lágstafir Ritrún 3  Símat+könnun   

31.1-4.2   Hástafir-lágstafir 
Ritrún 3 

 Símat+könnun 
Starfsd./foreldraf. 
fim/fös  

7.2-11.2   Landið okkar  Ritrún 3  Símat+könnun   

14.2-18.2   Landið okkar – landslag - staðaheiti Ritrún 3  Símat+könnun   

21.2-25.2  
 Leikur að orðum – Með fram 
ströndinni 

Ritrún 3 
 Símat+könnun Vetrarfr. mán/þri  

28.2-4.3   Haf og land 
Ritrún 3 

 Símat+könnun 
Bollu-,Sprengi-
,Öskud  

7.3-11.3   Ritun Ritrún 3  Símat+könnun   

14.3-18.3  
 Staðreyndaritun –um ljónið og 
hrafninn 

Ritrún 3 
 Símat+könnun   

21.3-25.3   Ng og nk reglan Ritrún 3  Símat+könnun   

28.3-1.4   Tvöfaldur samhljóði Ritrún 3  Símat+könnun   

4.4-8.4   Tvöfaldur samhljóði Ritrún 3  Símat+könnun   

11.4-15.4  PÁSKAFRÍ   PÁSKAFRÍ  PÁSKAFRÍ  

19.4-22.4   Kyn nafnorða 
Ritrún 3 

 Símat+könnun 
Sumardagurinn 
fyrsti  

25.4-29.4   N eða nn í enda orðs Ritrún 3  Símat+könnun   

2.5-6.5   Eintala-fleirtala Ritrún 3  Símat+könnun   

9.5-13.5   Upprifjun      

16.5-20.5   Upprifjun      

23.5-27.5  Könnun    Íþrótta- og útivistad.  

30.5-3.6         

7.6-10.6       Skólaslit   

*Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 

  



Skólanámskrá: 

Íslenska - skólanámskrá í 3. bekk 

Námsþættir Hæfniviðmið Kennsluhættir 

Talað mál, 

hlustun og áhorf 

• Er fær um að tjá sig fyrir framan hóp 

• Greinir frá atburðarás á skilmerkilegan 

hátt 

• Getur hlustað af athygli 

• Sýnir öðrum virðingu á meðan þeir tala 

• Getur lesið skýrt og áheyrilega 

• Getur lesið áheyrilega og hátt fyrir 

framan hóp 

 

 

• Nám fer fram í gegnum leik og aðra 

verklega kennslu 

Málfræði 

• Getur raðað orðum í stafrófsröð og leitar 

eftir stafrófi 

• Þekkir kyn nafnorða 

• Getur tekið samsett orð í sundur og sett 

saman 

• Áttar sig á greini nafnorða 

• Getur greint og sett nafnorð í eintölu og 

fleirtölu 

• Þekkir mun á sérhljóða og samhljóða 

• Þekkir mun á sérnöfnum og samnöfnum 

• Þekkir mun á samheiti og andheiti 

• Þekkir lýsingarorð 

• Þekkir nafnorð 

• Áttar sig á –ng/-ng reglunni 

 

 

 

 

 

• Nám fer fram í gegnum bóklega 

kennslu og einnig með leikjum og 

öðrum verkefnum. 

Ritun 

• Notar stóran staf í sérnöfnum 

• Dregur rétt til stafs 

• Getur skrifað eftir upplestri 

• Byrjar setningu/málsgrein á stórum staf 

• Sýnir vönduð vinnubrögð 

• Nám fer fram í gegnum bóklega 

kennslu og einnig með leikjum og 

öðrum verkefnum. 

Lestur og 

bókmenntir 

 

• Getur svarað spurningum úr því efni sem 

lesið var 

• Getur tengt orð við mynd 

 

• Nám fer fram í gegnum bóklega 

kennslu og einnig með leikjum, 

textasmíð og öðrum verkefnum. 

Námsefni 

 

 

 

 

 

Lykilhæfni 

Ritrún 2 

Orð og setningar 

Setningar og málsgreinar 

Annað efni 

 

 

 



 

 


