
 

Samþætt kennsluáætlun í íslensku, náttúrugreinum og samfélagsfræði fyrir 3. bekk. 

Vor 2023 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur. 

Kennarar: Karitas Viðarsdóttir, Sara Fawcett og Sigríður Hammer 

VIKA VIÐFANGSEFNI  EFNISTÖK NÁMSEFNI  HÆFNIVIÐMIÐ OG NÁMSMAT 

03.jan-13.jan 

3. janúar Starfsdagur 

6. janúar Þrettándinn  

Tjáning 
Hlustun 
Lestur og  
lesskilningur 
Ritun 
Orðaforðavinna 
 
Uppbyggingarstefnan 
 
 
 
 

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

 

 

Jólasveinarnir í Dimmuborgum 

 

 

Skrift  
Tölvuforrit 
Bókasafnsbækur út frá þema 
Ýmiss verkefni frá kennara 
Hlutbundin gögn 
Byrjendalæsis verkefni, spil ofl. 
Jólasveinarnir í Dimmuborgum 
Ritrún 3  

Lesrún  

• Getur skrifað einfaldan texta, s.s. sögu, 
frásögn, ljóð hjálparlaust 

• Getur gert einfalt hugtakakort um þekkt 
efni 

• Getur nýtt sér stafrófið við ýmsa vinnu, 
t.d. leit og skipulag 

• Getur aflað sér upplýsinga úr ýmsum 
tiltækum gagnabrunnum s.s. bókum og 
á rafrænu formi.  

• Getur kyngreint nafnorð 

• Getur sett fleirtöluorð í eintölu. 

• Getur sett eintöluorð í fleirtölu. 

• Leggur sitt af mörkum í samvinnu.  

• Kynnist þjóðsögum úr heimabyggð 

16.jan-27.jan 

 

20. Bóndadagur 

Lestur og  
Lesskilningur 
Sögugerð 
Söguvegur: upphaf, miðja og 
endir  
Ritun atburðaráðs, persónur, 
söguþráður 
Ritun 
Orðaforðavinna 
Tjáning 
Hlustun 
Endursögn 
Málfræði 
 
Uppbyggingarstefnan 
 

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

 

Kuggur Þorrablót 

 

 

 

 

Kuggur og draugagangurinn 
Bækur af bókasafni 
Ýmis verkefni frá kennara  
Skrift 
Ritrún 3 
Lesrún 
 
 
 
 

• Nemendur þekki orðið þorrablót og 
þorramat og viti hvað stendur á bak við 
þau. 

• Nemendur þekki algengasta 
þorramatinn.  

• Getur skrifað sögu frá eigin brjósti 

• Getur skrifað texta þar sem sögusvið fer 
fram 

• Getur unnið með söguþráð á 
fjölbreyttan hátt 

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

• Getur skrifað sögu með aðalpersónu 

• 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 

30.jan – 3.mars 

25. janúar samskiptadagur 

11. feb dagur íslenska 

táknmálsins 

19. feb konudagur  

20. feb bolludagur  

21. feb sprengidagur  

22. feb öskudagur  

23.-24. feb vetrarleyfi   

 

Lestur með ýmsum 
útfærslum 
Lesskilningur 
Ritun 
Hugtakavinna 
Tjáning 
Hlustun  
Endursögn 
Eintala og fleirtala 
Kyn nafnorða 
Tvöfaldur samhljóði 
 
Uppbyggingarstefnan 
 

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

 

Trúarbrögðin okkar 

 

 

 

Trúarbrögðin okkar  
Halló heimur bls. 86-87 
Bækur af bókasafni 
Ýmis verkefni frá kennara  
Skrift 
Tölvuforrit 
Spil og ýmis námsgögn tengd Bl 
Hlutbundin gögn  
Lesrún  
Ritrún 3  

• Áttar sig á muninum á völdum þáttum 
trúar- og lífsviðhorfa. 

• Áttar sig á að trúar- og lífsviðhorf fólks 
birtast í mismunandi viðhorfum, siðum 
og venjum. 

• Getur bent á tengsl valinna þátta í 
samfélagi, náttúru trú og lífsviðhorfi, 
einkum í nærsamfélaginu. 

• Veit deili á nokkrum frásögnum, helstu 
hátíðum og siðum kristni og annarra 
trúarbragða, einkum í nærsamfélaginu.  

• Getur nefnt dæmi um trárlegar 
tilvísanir í listum og bókmenntum.  

• Getur lesið texta og svarað staðreyndar 
spurningum út frá efni hans. 

• Tileinkar sér innihald texta með því að 
tengja þekkingu sína og reynslu við 
lesefni í því skyni að ná merkingu þess.  
 

6.03- 24.mars 

14.mars dagur 

stærðfræðinnar  

24.mars árshátíð nemenda 

Nafnorð-flokkuð í sérnöfn og 
samnöfn 
Kyn nafnorða  
Tvöfaldur samhljóði 
Orðasúpa  
Krossglíma  
Orðaskuggar  
Ritun 
Málsgreinar 
 
Orðatiltæki  
 

Barnasáttmáli sameinuðu 
þjóðanna 

 

Uppbyggingarstefnan 

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

 

 

Blái hnötturinn     

 

Blái hnötturinn  
Bækur af bókasafni  
Barnasáttmálinn  
Ýmis verkefni frá kennara  
 
Skrift 
Tölvuforrit 
Fræðibækur 
Hlutbundin gögn  
Ritrún 3 

Halló heimur bls. 98 (sjálfsmyndin) 

 

 

• Auki orðaforða  

• Tileinki sér að skrifa stóran staf í 
sérnöfnum. 

• Tileinki sér að skrifa litla stafi í orðum. 

• Þjálfist í lestri, hlustun og framsögn.  

• Nýti sér fréttamanninn og spæjarann.  

• Þjálfist í vinnu með mismunandi 
kortagerðir.  

• Kynnist kyni nafnorða.  

• Kynni sér Barnasáttmála sameinuðu 
þjóðanna.  

• Auki skilning á réttum sínum og 
skyldum.  

• Læri að sýna ábyrgð í samskiptum 
sínum við aðra.  

• Efla vináttu og samkennd.  

• Efla sköpun og samvinnu.  



 
 

 

27.03 – 28.apríl 

 

Lestur með ýmsum 
útfærslum 
Lesskilningur/KVL 
Ritun 
Hugtakavinna 
Endursögn 
Tjáning 
Hlustun 
Útdráttur úr texta 
Sköpun 
Skrift/réttritun   
Stikkorð – stikkorðalisti 

 

Uppbyggingarstefnan 

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

 

 

Komdu og skoðaðu land og þjóð 

 

Komdu og skoðaðu land og þjóð 
Sjálfbærni – Halló heimur bls. 80-82 
Bækur af bókasafni 
Ýmis verkefni frá kennara  
Skrift 
Fræðibækur 
Internetið og tölvuforrit 
Kortabækur 
Spil og ýmis námsgögn tengd Bl 
Hlutbundin gögn  
Ritrún 3 
Lesrún bls. 14-15 
 
 

 

 

 

• Auki lestrarfærni sína  

• Auki orðaforða  

• Skrifi skýrt og læsilega 

• Geti beitt reglunni um tvöfaldan 
samhljóða 

• Geti lesið upphátt eigin texta  

• Tali skýrt og áheyrilega 

• Geti tjáð sig frammi fyrir öðrum  

• Geti aflað sér upplýsinga úr ýmsum 
tiltækum gagnabrunnum, s.s. bókum og 
á rafrænu formi 

• Ræði um ólík samfélög 

• Þjálfist í lesskilningi með því að tengja 
þekkingu sína og reynslu við lesefni í því 
skyni að ná merkingu þess 

• Auki hugtakaskilning sem tengist land 
og þjóð  

• Kynnist fræðitegsta og þjálfist í að lesa 
slíkan texta  

• Læri um lýðræði og sjálfstæði 

• Læri að það sé stór stafur í heiti landa  

• Kynnist sk reglunni í heiti þjóðernis og 
tungumála 

• Læri hver höfuðborg Íslands er 

• Tengi grunnþáttinn sjálfbærni við efnið 
 

Páskafrí 3.-10.apríl 
 
 

1.maí - 12.maí 

2. maí Mörtuganga 

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

 

Bergrisinn vaknar  
Bækur af bókasafni 
Ýmis verkefni frá kennara  
Skrift 
Fræðibækur 
Internetið og tölvuforrit 
Spil og ýmis námsgögn tengd Bl 

• Kynnist þjóðsögum úr heimabyggð  

• Getur sagt frá einkennum og sögu 
heimabyggðar og tengslum við önnur 
svæði á Íslandi 

• Geti lesið sögu, ljóð og fjölbreyttan 
texta að eigin vali upphátt frammi fyrir 
bekkjarfélögum sínum.  



 

Afi Öddu og sögugersemarnar 

(Bergrisinn vaknar) 

 

Hlutbundin gögn  
Ritrún 3 
Lesrún bls. 30-35 
 

• Talar skýrt og áheyrilega 

• Geti aflað sér upplýsinga úr ýmsum 
tiltækum gagnabrunnum s.s bókum og 
á rafrænu formi.  

• Geti lesið texta og svarað 
staðreyndaspurningum út frá efni hans.  

• Tileinkar sér innihald texta með því að 
tengja þekkingu sína og reynslu við 

lesefni í því skyni að ná merkingu þess. 
• Þekkir hlutverk nafnorða  

• Þekkir sagnorð og helstu einkenni 
þeirra. 

• Þekkir samsett orð. Getur sett saman 
tvö orð í eitt og búið til tvö orð úr einu. 

 

15.maí - 5.júní  

2. júní vorhátíð 

5. júní skólaslit 

6. júní starfsdagur 

7. júní starfsdagur 

Lestur með ýmsum 
útfærslum. 
Orð úr orði/orð í orði 
Stafrófsröð 
Krossglíma  
Orðasúpa 
Sóknarskrift  
Föndur origami  
Sköpun  
 
Uppbyggingarstefna 

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

 

 

Ánamaðkar 

 

Humlur 
Bækur af bókasafni 
Ýmis verkefni frá kennara  
Ritrún 3 
Skrift 
Fræðibækur 
Internetið og tölvuforrit 
Spil og ýmis námsgögn tengd Bl 
Hlutbundin gögn  
 

• Geti hlustað á/ lesið fræðitexta og 
tileinkað sér innihald úr honum.  

• Auki orðaforða sinn.  

• Geti aflað sér upplýsinga á 
veraldarvefnum. 

• Geti unnið með 
hugarkort/fræðslugrunn.  

• Geti unnið í hóp.  

• Þekki og fræðist um ánamaðka 
(hlutverk, fæða, einkenni) 

• Nemendur átti sig á samvinnu humla og 
blóma 

• Unnið með KVL 
 

23.maí-7.júní  Orð í orði/orð úr orði 
Krossglíma  
Orðaskuggar 
Orðasúpa 
Strika undir sérhljóða og 
samhljóða.  
 
Uppbyggingastefna 

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

  Hrafninn 

   

 
Bækur af bókasafni 
Ýmis verkefni frá kennara  
Ritrún 3 
Skrift 
Fræðibækur 
Internetið og tölvuforrit 
Spil og ýmis námsgögn tengd Bl 
Hlutbundin gögn  
 
 

• Geti hlustað á/ lesið fræðitexta og 
tileinkað sér innihald úr honum.  

• Unnið með KVL 

• Upprifjun á sérhljóðum og samhljóðum.  

• Þekki hugtökin orð, setning og 
málsgrein.  

• Unnið með orðaforða.  

• Kynnist hrafninum, lifnaðarháttum hans 
og útliti  

• átti sig á að útlit og lifnaðarhættir fugla 
er ólíkt 

 



 
 

 

Kennsluáætlun í íslensku, náttúrugreinum og samfélagsfræði er samþætti í ljósi þess að margar kennslulotur eru samþættar út frá Byrjendalæsi. Má þar sérstaklega nefna þemað Komdu og 

skoðaðu land og þjóð, Afi Öddu og sögugersamarnar í tengslum við nærumhverfi og þjóðsögur úr heimabyggð, Trúarbrögðin okkar, Barnasáttmála sameinuðu þjóðana samþættast við bókina 

Blái hnötturinn. 

Bekkjarfundir eru haldnir vikulega.  

Árgangurinn hefur aðgang að bekkjarbókasafni sem staðsett er á gangi skólans.  

Markmið sem unnið er með allt árið:  

- átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 
- tjáð sig með aðstoð leikrænnar tjáningar frammi 

fyrir hóp 
- beitt skýrum og áheyrilegum framburði 
- tjáð sig munnlega á skýru og góðu máli 
- sagt frá eftirminnilegum atburðum 
- lesið upphátt texta 
- hlustað á sögur, ljóð, leikrit og upplestur 
- sungið algenga íslenska barnasöngva og tekið 

þátt í fjöldasöng 
- beitt fjölbreittum orðaforða 
- farið eftir grunnreglum á bókasafni 

- valið sér lesefni eftir áhuga og þörf sem hæfir 
lestrargetu 

- greint persónu í lestexta og í 
hlustunarverkefnum 

- greint söguþráð í lestexta og 
hlustunarverkefnum 

- greint sögusvið í lestexta og hlustunarverkefnum 
- þjálfist í að stafsetja rétt 
- geti nýtt sér fyrirmyndir í ritun, s.s. af lestri bóka, 

tímarita og rafræns efnis 
- unnið með aðalpersónu á fjölbreyttan hátt 
- vinni með söguþráð á fjölbreyttan hátt 

- læri um uppbyggingu texta, s..s upphaf, 
meginmál og niðurlag 

- læri að draga rétt til stafs 
- skrifi skýrt og læsilega 
- temji sér rétt grip á skriffærum 
- temji sér vandvirkni 
- geti beytt töluðu og rituðu máli af nokkru öryggi 
- þekki bókstafi, orð, hljóð og samsett orð 
- flokki úrgang 

 

 

Námsmat  

Símat er í gangi allt skólaárið þar sem kannað er hvort nemandinn hafi náð viðeigandi hæfniviðmiðum skólanámskrár 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, vinnubrögðum í 
einstaklings- og hópvinnu, framförum og frumkvæði. 

       Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar



 
 


