
 

Kennsluáætlun í íslensku, samfélagsfræði, náttúrufræði og lífsleikni í 3. bekk 2017-2018 

  Fögin verða samþætt og fjölbreyttar kennsluaðferðir verða notaðar 

VIKA VIÐFANGSEFNI EFNISTÖK NÁMSEFNI HÆFNIVIÐMIÐ/ 

NÁMSMAT 

15.01.- 02.02 

 

 

 

Lestur – yndislestur. 

Gagnvirkur lestur – fræðitexti. 

Ritun.  

Tal / tjáning / hlustun. 

Skrift. 

Há og lágstafir. 

Orð í orði.  

Hljóðasambönd. 

Stikkorð – stikkorðalisti. 

Upplýsingaöflun.  

Spurningar.  

Sköpun. 

Fjöll:  

- gerð þeirra/fjölbreytileiki 

- sem hluti af náttúru  

- hæð fjalla og staðsetning 

- innri og ytri öfl sem móta 
náttúruna/fjöllin 

 

Samskipti og bekkjarandi 

Lesa heima daglega virka daga 
og skrifa orð og setningar. 

Þemavinna út frá Byrjendalæsi 
(samþætt við samfélags- og 
náttúrugreinar) sjá nánari 
útfærslu í kennslulotuáætlun. 

Komdu og skoðaðu fjöllin 

Tengsl við náttúrufræði. 
Nemandi: 
Lærir að nafngreina nokkur 
íslensk fjöll.  
Áttar sig á hvernig fjöll eru sýnd 
á landakorti.  
Þjálfist í að skoða landakort og 
finna staði á því.  
Veltir fyrir sér hvað séu fjöll og 
læri ýmis heiti á hólum, hæðum 
og fjöllum.  
Áttar sig á að fjöll eru 
mikilvægur hluti af íslenskri 
náttúru.  
Áttar sig á að öll eru fjöllin ólík 
og hafa orðið til á ýmsa vegu.  
Áttar sig á að það eru bæði 
innræn öfl (eldvirkni) og útræn 
öfl (rof) sem móta landið og 

Lestarbækur sem hæfa 
lestrargetu hvers og eins. 

Komdu og skoðaðu fjöllin.  

Kortabækur. 

Bókasafnsbækur. 

Upplýsingar af Internetinu. 

Ýmiskonar ljósrituð verkefni. 

 

 

 

 

Að nemandi: 
Auki lestrarhraða sinn ( orð á mín. ). 
 
Þjálfist í lesskilningi með því að tengja 
þekkingu sína og reynslu við lesefni í því 
skyni að ná merkingu þess. 
 
Lesi sér til gagns og gamans með því að 
velja sér fjölbreytt lesefni við hæfi. 
 
Auki orðaforða og nýti sér hann við að 
skilja texta og ráða í merkingu orða út frá 
samhengi. 
 
Getur aflað sér upplýsinga úr ýmsum 
tiltækum gagnabrunnum, s.s. bókum og 
á rafrænu formi. 
 
Getur nýtt sér fyrirmyndir í ritun, s.s. af 
lestri bóka, blaða eða rafræns efnis. 
 
Vinni verkefni sem gera kröfur um 
munnlega tjáningu. 
 
Geti tjáð sig frammi fyrir öðrum og sagt 
frá eigin upplifunum. 
 
Skrifar stóran staf í sérnöfnum. 



 

Lífsleikni – uppbyggingarstefnan 

 

Unnið skv. áætlun frá 
uppbyggingarhópi. 

 

 

 

skapa fjöllin.  
 

 
Skrifar stóran staf á eftir punkti. 
 
Skrifar litla bókstafi inni í orðum. 
 
Auki orðaforða og nýti sér hann við að 
skilja texta og ráða í merkingu orða út frá 
samhengi. 
 
Noti fjölbreyttan orðaforða í ritun. 
 
Lesfimipróf 
Lesskilningspróf (skv. Lestrarstefnu) 

 
 

05.02  – 16.02 

 

14. 02. 

öskudagur 

 

 

 

 

Lestur- yndislestur. 

Ýmis hugtök tengd bókinni t.d. 
höfundur, bókakápa, teiknarar, 
persónur og umhverfi. 

Tal / tjáning / hlustun. 

Hugtakavinna, merking orða , 
boðskapur. Orðabók nýtt. 

Söguvegur: upphaf, miðja og endir.  

Ritun atburðaráðs, persónur, 
söguþráður. 

Hugtakakort – persónulýsing. 

Krossgáta. 

Samsett orð. 

Nafnorð, sagnorð og lýsingarorð. 

Lesa heima daglega virka daga 
og skrifa orð og setningar. 

Þemavinna út frá Byrjendalæsi 
(samþætt við samfélags- og 
náttúrugreinar) sjá nánari 
útfærslu í kennslulotuáætlun. 

 

Kuggur 8 Draugagangur 

 

 

 

Lestarbækur sem hæfa 
lestrargetu hvers og eins. 

Kuggur 8 Draugagangur. 

Ýmis ljósrituð verkefni frá 
kennara. 

Orðabækur. 

 

Að nemandi: 
Auki lestrarhraða sinn ( orð á mín.). 
 

Þekki hugtakið persóna og geti fundið það 
í texta.   

Vinni verkefni sem gera kröfur um 
munnlega tjáningu. 
 
Getur skirfað sögu með aðalpersónu. 

Getur skrifað sögu með a.m.k. einum 
atburði. 

Getur unnið með söguþráð á fjölbreyttan 
hátt. 

Auki orðaforða og nýti sér hann við að 
skilja texta og ráða í merkingu orða út frá 
samhengi. 
 



 

Andheiti, samheiti. 

 

 

Lífsleikni – uppbyggingarstefnan 

 

Unnið með skv. áætlun frá 
uppbyggingarhópi. 

 

Bekkjarfundir 

 

Noti fjölbreyttan orðaforða í ritun. 
 
 
Geti raðað í stafrófsröð og gert sér grein 
fyrir notagildi þess við leit og skipulag. 
 
Læri um uppbyggingu texta, s.s. upphaf, 
meginmál og niðurlag. 
 

Getur samið fjölbreyttan texta út frá 
eigin brjósti.                           

Þekkir samsett orð. 

Þekkir samheiti. 

Þekkir andheiti. 

Þekkir sagnorð og helstu einkenni þeirra. 

Þekkir nafnorð og gerir sér grein fyrir  

hlutverki þeirra. 

Þekkir hlutverk lýsingarorða og helstu 
einkenni þeirra. 

 

Logos skimunarpróf 

 

19.02 – 02.03 

28.02. 

skipulagsdagur 

02.03. 

árshátíð 

Lestur / leiklestur / yndislestur 

Lesskilningur 

Ritun / handritsgerð / skrift  

Tjáning  

Hlustun 

Lesa heima daglega virka daga 
og skrifa orð og setningar. 

Undirbúningur fyrir árshátíð, 
hugmyndavinna, handritsgerð, 
leikræn tjáning. 

Nemendur koma með 
hugmyndir að stuttum 

Lestrarbækur. 

Bækur af bókasafni. 

Verkefni frá kennara. 

Skipulag frá kennara. 

 

Að nemandi: 
Auki lestrarfærni sína í að lesa upphátt og 
í hljóði. 
 
Þjálfist í lesskilningi með því að tengja 
þekkingu sína og reynslu við lesefni í því 
skyni að ná merkingu þess. 
 



 

Sköpun  

 

 

Lífsleikni – uppbyggingarstefnan 

 

Unnið skv. áætlun frá 
uppbyggingarhópi. 

Bekkjarfundir. 

 

 

leikþáttum eða 
skemmtiatriðum sem lögð eru 
til grundvallar við handritsgerð.  
Nemendur leika og atriðin 
verða tekin upp og safnað 
saman í myndband sem sýnt 
verður á árshátíð.   

 

 

 

Lesi sér til gagns og gamans með því að 
velja sér fjölbreytt lesefni við hæfi. 
  
Fái tækifæri til að tjá sig með aðstoð 
leikrænnar tjáningar frammi fyrir hópi og 
fyrir máli sínu. 
 
Endursegi það sem hann hefur hlustað á 
eða lesið. 
 
Fái tækifæri til að syngja algenga íslenska 
barnasöngva og taki þátt í fjöldasöng. 
 

05.03.–25.03. 

 

 

Lestur / paralestur / framsögn. 

Lesskilningur. 

Ritun / Réttritun. 

Orðaforði. 

Nafnorð / sérnöfn / samnöfn. 

Lýsingarorð. 

Sagnorð. 

Málsgreinar. 

Hugarkort.  

Eintala.  

Fleirttala. 

Samsett orð. 

Lesa heima daglega virka daga 
og skrifa orð og setningar. 

Þemavinna út frá Byrjendalæsi 
(samþætt við samfélags- og 
náttúrugreinar) sjá nánari 
útfærslu í kennslulotuáætlun. 

Kroppurinn er kraftaverk – 
Líkamsvirðing fyrir börn 

Hugtök tengd náttúrufræði: 

Líkaminn, líkamsvitund og 
líkamsvirðing. 

Lestarbækur sem hæfa 
lestrargetu hvers og eins.  

Kroppurinn er kraftaverk – 
líkamsvirðing fyrir börn. 

Bækur af bókasafni. 

Ýmis verkefni frá kennara.  

Skrift. 

Samstæðuspil. 

Tölvuforrit. 

Spil og ýmis námsgögn tengd 
byrjendalæsi. 

 

Að nemandi: 
Auki lestrarfærni sína í að lesa upphátt og 
í hljóði. 
 
Þjálfist í lesskilningi með því að tengja 
þekkingu sína og reynslu við lesefni í því 
skyni að ná merkingu þess. 
 
Vinnur verkefni sem gera kröfur um 
munnlega tjáningu. 
 
Getur lesið sögu, ljóð og fjölbreyttan texta 
að eigin vali upphátt frammi fyrir 
bekkjarfélögum sínum. 
 
Geti beitt einföldum 
stafsetningarreglum, s.s. reglum um 
tvöfaldan samhljóða, n/nn, stóran staf í 
sérnöfnum og í upphafi setninga. 
 



 

 

Lífsleikni – uppbyggingarstefnan 

 

Unnið skv. áætlun frá 
uppbyggingarhópi. 

 

Bekkjarfundir. 

 

Auki orðaforða og nýti sér hann við að 
skilja texta og ráða í merkingu orða út frá 
samhengi. 
 
Noti fjölbreyttan orðaforða í ritun. 
 
Geti gert sér grein fyrir mismunandi 
hlutverki nafnorða, sagnorða og 
lýsingarorða. 
 
Þekki samsett orð.  
 
Þekki sérnöfn. 
 
Þekki samnöfn. 
 
Geti fundið eintölu og fleirtölu orða. 
 
Þekki og geti fundið helstu einingar 
málsins, svo sem bókstaf, orð og 
málsgrein. 
Aston Index, þeir sem viku frá í 
niðurstöðum síðasta prófs. 

Orðarún.  

Lesskilningspróf (skv. Lestrarstefnu). 

03.04 – 27.04 

 

Lestur / gagnvirkur lestur. 

Tjáning / að koma fram. 

Lesskilningur / KVL. 

Útdráttur úr texta. 

Ritun. 

Lesa heima daglega virka daga 
og skrifa orð og setningar. 

Þemavinna út frá Byrjendalæsi 
(samþætt við samfélags- og 
náttúrugreinar) sjá nánari 
útfærslu í kennslulotuáætlun. 

 

Trúarbrögðin okkar. 

Ýmis verkefni frá kennara, 
m.a. fróðlekur upplýsingar 
um trúarbrögðin.  

 

 

Að nemandi: 
Auki lestrarfærni sína í að lesa upphátt og 
í hljóði. 
 
Þjálfist í lesskilningi með því að tengja 
þekkingu sína og reynslu við lesefni í því 
skyni að ná merkingu þess. 
 
Geti beitt einföldum 



 

Sköpun.  

Skrift / réttritun / tvöfaldur 
samhljóði. 

Lífsleikni – uppbyggingarstefnan 

Unnið skv. áætlun frá 
uppbyggingarhópi. 

Bekkjarfundir. 

Trúarbrögðin okkar 

 

Samfélagsfræði: 

Kynnist nokkrum helstu 

trúarbrögðum 

heimsins(búddatrú, hindúatrú, 

kristni, íslam og gyðingdómi) og 

þeim, lífsviðhorfum og þeirri 

menningu sem tengist þeim, m.a. 

í frásögnum af jafnöldrum. 

þekki helgirit, helgidóm, föt, mat, 

tákn og helstu hátíðir þessara 

trúarbragða. 

læri að bera virðingu fyrir ólíkum 
trúarbrögðum, lífsviðhorfum, 
siðum og venjum.  

 

 stafsetningarreglum, s.s. reglum um 
tvöfaldan samhljóða. 
 
Geti lesið upphátt eigin texta auk annars 
fjölbreytts texta. 
 
Talar skýrt og áheyrilega. 
 
Getur samið fjölbreyttan texta út frá 
eigin brjósti.      

Vinni verkefni sem gera kröfur um 
munnlega tjáningu. 
 
Geti tjáð sig frammi fyrir öðrum og sagt 
frá eigin upplifunum. 
 
Getur aflað sér upplýsinga úr ýmsum 
tiltækum gagnabrunnum, s.s. bókum og á 
rafrænu formi. 
 
Auki orðaforða og nýti sér hann við að 
skilja texta og ráða í merkingu orða út frá 
samhengi. 
 
Noti fjölbreyttan orðaforða í ritun.               
 

30.04 – 22.05 

Mörtuganga 

01.05. 

Verkalýðsdag

urinn 

Lestur / gagnvirkur lestur 
 / yndislestur. 
 
Lesskilningur. 
 
n / nn reglan. 
 
Andheiti og samheiti. 
 

Lesa heima daglega virka daga 
og skrifa orð og setningar. 

Þemavinna út frá Byrjendalæsi 
(samþætt við samfélags- og 
náttúrugreinar) sjá nánari 
útfærslu í kennslulotuáætlun. 

Pétur og krummi 

Lestarbækur sem hæfa 
lestrargetu hvers og eins. 

Pétur og krummi 

 

Að nemandi: 
Auki lestrarfærni sína í að lesa upphátt og 
í hljóði. 
 
Geti beitt helstu stafsetningarreglum t.d. 
n/nn. 
Þekki andheiti. 
 
Þekki samheiti. 



 

10.05  

Uppstigningar

dagur 

21.05.  

Annar í 

hvítasunnu 

 

 
Ritun. 
 
Tjáning. 
 
 

 
Lífsleikni – uppbyggingarstefnan 

 

Unnið skv. áætlun frá 
uppbyggingarhópi. 

 
Bekkjarfundir. 

 
 

 
Noti fjölbreyttan orðaforða í ritun. 
 
 
 
Lesfimipróf. 
Lesskilningspróf (skv. Lestrarstefnu). 

 

 

23.05 – 25.05  

 

 

Þemadagar:  Viðfangsefni skipulögð á skólavísu. 
 

28.05 – 01.06 

31.05 vorgleði 

01.06. 

skólaslit 

Upprifjun og frágangur. 

 

 

 



 

Annað: 

Á önninni heimsækja nemendur skólabókasafn og kynnist hvernig það er sett upp og þeim reglum sem þar gilda.                            

Áætlunin verður endurskoðuð eftir að niðurstöður skimunarprófa liggja fyrir og gæti tekið breytingum.  

 

Námsmat  

Símat er í gangi allt skólaárið þar sem kannanir eru lagðar fyrir reglulega sem segja til um hvort nemandinn hafi náð viðkomandi 
hæfniviðmiðum samanber skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur. Námsmat er skráð í Mentor í hæfnikort nemenda og er birt  
foreldrum og nemendum.   Notast er við bæði munnleg og skrifleg verkefni, sjálfsmat og jafningjamat. Jafnframt eru nemendur metnir 
eftir virkni í tímum, frumkvæði og vinnubrögðum í einstaklings- og hópvinnu. 

Magnea, María Eir og Rósey umsjónakennarar þriðju bekkja skólaárið 2017-2018 

Kennsluáætlun birt með fyrirvara um breytingar. 

 

 


