
 
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018 
 

Fag: Íslenska 

Bekkur: 3.bekkur 

Kennarar: Elín Vigdís, Guðrún Elva, Jónína og Rósa 

 

Vika Viðfangsefni Námsefni Kennsluaðferðir Tenging við 

hæfniviðmið 

Námsmat 

Vika 1 

23-25. ágúst 

Einstaklingsmiðuð 

lestrarþjálfun allt árið 

 

Málfræði: upprifjun. 

Hugtökin; bókstafur, 

orð og 

fyrirmyndarmálsgrein 

 

Ritun: sumarfríið mitt 

 

Skrift: rifjuð upp 

frumatriði skriftar, 

draga rétt til stafs, rétt 

skriftarátt, blýantsgrip, 

rétt líkamsstaða ásamt 

vönduðum 

vinnubrögðum 

 

 

Verkefni frá kennara 

Ljósrituð málfræði – og 

stafsetningarhefti, 

Ljósrituð 

lesskilningshefti, spil, 

hljóð- og myndefni. 

 

Lesrún 1 

Fjölbreyttar 

kennsluaðferðir, 

hópavinna, 

einstaklingsvinna, 

umræður, paravinna, 

leikir og spil 

Valið sér lesefni eftir 

áhuga og þörf og lesið 

efni, sem hæfir 

lestrargetu, sér til 

ánægju og skilnings 

Beitt aðferðum við 

umskráningu hljóða og 

stafa þannig að lestur 

verði lipur og skýr 

Beitt töluðu máli og 

rituðu og ráðið yfir 

orðaforða og 

málskilningi sem hæfir 

þroska 

Þekkt og fundið helstu 

einingar málsins, svo 

sem bókstafi, hljóð, orð, 

samsett orð og 

málsgrein 

Dregið rétt til stafs og 

skrifað skýrt og 

læsilega. 

Nýtt í ritun þekkingu á 

Símat, vinnusemi og 

verkefni nemenda eru 

metin og lagðar fyrir 

kannanir 

Hraðapróf í lestri eru 

lögð fyrir þrisvar 

sinnum á skólaárinu. 

Lesskilningsprófið 

Orðarún lagt fyrir í 

desember og apríl 



 
 

grunnþáttum í byggingu 

texta, svo sem upphafi, 

meginmáli og niðurlagi 

Beitt skýrum og 

áheyrilegum framburði. 

Nýtt góðan orðaforða 

við að skilja texta og 

ráðið í merkingu orðs út 

frá samhengi  

Tengt þekkingu og 

reynslu við lesefni í því 

skyni að ná merkingu 

þess 

Beitt einföldum 

stafsetningarreglum 

Gerir sér grein fyrir 

markmiði þess að læra 

íslenska málfræði 

Vika 2 

28. ágúst – 1.  sept. 

Málfræði: sérhljóðar og 

samhljóðar, rím 
Ritun: upphaf, 

meginmál og endir (að 

búa til sögu, fjölskyldan 

mín/skólinn minn) 
Skrift 
 

Verkefni frá kennara 

 

Lesrún 1 

 

Ritrún bls. 1-2, 22- 23 

 

 

 Valið bók eða annað 

lesefni og lesið sér til 

ánægju 

Þekkt og fundið helstu 

einingar málsins, svo 

sem bókstafi, hljóð, orð, 

samsett orð og 

málsgrein 

Dregið rétt til stafs og 

skrifað skýrt og 

læsilega 

Beitt fáeinum algengum 

hugtökum í bragfræði 

svo sem rími, kvæði og 

vísu 

 



 
 

Leikið sér með orð og 

merkingu, svo sem með 

því að ríma, og fara í 

orðaleiki 

Beitt töluðu máli og 

rituðu af nokkru öryggi 

og ráðið yfir 

orðaforða og 

málskilningi sem hæfir 

þroska 

Vika 3 

4.-8. september 

PALS 

Málfræði: nafnorð, 

sérnöfn og samnöfn,  
Ritun: upphaf, 

meginmál og endir  
Skrift 

Ljóð: Ferðalok (Ég er 

kominn heim) 

 

Ritrún bls. 3, 14-15 

 

 

Lesrún 1 

 Samið texta frá eigin 

brjósti, svo sem sögu, 

frásögn, ljóð eða 

skilaboð 

Átt góð samskipti, 

hlustað og sýnt kurteisi 

Gerir sér grein fyrir 

markmiði þess að læra 

íslenska málfræði 

Greint mun á 

samnöfnum og 

sérnöfnum í texta 

Leið til læsis: 

Eftirfylgnipróf B-2 

lesfimi. 

Vika 4 

11.-15. september 

PALS 

Málfræði: nafnorð, 

sérnöfn og samnöfn, 

sérhljóðar og 

samhljóðar 
Ritun: upphaf, 

meginmál og endir 

(afmælið) 
Skrift 

Tjáning  

 

Ritrún bls. 16 -17 

 

 

Lesrún 1 

 

 

 

 

Lesa eigin sögu 

 Átt góð samskipti, 

hlustað og sýnt kurteisi 

Beitt hugtökum eins og 

persónu og söguþræði. 

Nýtt sér fyrirmyndir í 

ritun, svo sem af lestri 

bóka 

Gert sér grein fyrir 

nafnorðum í texta 

Greint mun á 

samnöfnum og 

 



 
 

sérnöfnum í texta 

Vika 5 

18. – 22. september 

PALS 

Málfræði: uppbygging 

málsgreina og 

lýsingarorð 
Ritun (samtal) 

Ljóð: Ástin á sér stað 
Skrift 

 

Ritrún bls. 4-5 

 

Lesrún 1 

 

 

 

 Búið til málsgreinar og 

gert sér grein fyrir 

uppbyggingu og 

orðaröð 

Átt góð samskipti, 

hlustað og sýnt kurteisi 

 

Vika 6 

25.-29. september 

PALS 

Málfræði: uppbygging 

málsgreina og 

lýsingarorð 
Ritun (dýr) 
Skrift 

 

Ritrún bls. 6-7 

 

Lesrún 1 

 Átt góð samskipti, 

hlustað og sýnt kurteisi 

Samið texta frá eigin 

brjósti, svo sem sögu, 

frásögn, ljóð eða 

skilaboð 

Beitt einföldum 

stafsetningarreglum 

 

Vika 7 

2.-6. október 

PALS 

Málfræði: samsett orð 
Ritun (herbergið mitt) 
Skrift 

 

Ritrún bls. 24-25 

 

Lesrún 1 

 Skrifað og leyft öðrum 

að njóta þess með 

upplestri höfundar eða 

lestri lesanda 

Tjáð sig frammi fyrir 

hópi og staðið fyrir máli 

sínu. 

 

Vika 8 

9.-13. október 

PALS 

Málfræði: samsett orð, 

nafnorð og sagnorð 
Ritun: semja og segja 

frá brandara eða gátu 
Skrift 
Tjáning  

 

Ritrún bls. 8-9 

 

Lesrún 1 

 

 Sagt frá 

eftirminnilegum atburði 

og lýst ákveðnu 

fyrirbæri, endursagt 

efni sem hlustað hefur 

verið á eða lesið 

 

Vika 9 

Starfsdagar  

16.-17.október 

     



 
 

Vetrarleyfi 

18.-20.október 

Vika 10 

23-27. október 

 

PALS 

Málfræði: samheiti og 

andheiti 

Ritun (frjáls ritun) 
Skrift 
Lestrarsprettur 

 

Ritrún bls. 12- 13 og 

bls. 26-27 

 

 

 Átt góð samskipti, 

hlustað og sýnt kurteisi 

Þekkt og fundið helstu 

einingar málsins, svo 

sem bókstafi, hljóð, orð, 

samsett orð og 

málsgrein 

Gerir sér grein fyrir 

markmiði þess að læra 

íslenska málfræði 

Raðað í stafrófsröð og 

gert sér grein fyrir 

notagildi þess við leit 

og skipulag 

 

Vika 11 

30.okt.-2.nóvember 

2. nóv foreldraviðtöl 

PALS 

Málfræði: sagnorð 
Ritun (ævintýri) 
Skrift 
Lestrarsprettur 

 

Ritrún bls. 10-11 

 

 

 Átt góð samskipti, 

hlustað og sýnt kurteisi 

Búið til málsgreinar og 

gert sér grein fyrir 

uppbyggingu og 

orðaröð 

 

Vika 12 

6.-10. nóvember 

PALS 

Málfræði: sagnorð 

Ritun (ævintýri) 

Skrift 

Tjáning 

Lestrarsprett 

Verkefni frá kennara 

 

Lesa/fara með ljóð eða 

vísu 

 Þekki sagnorð í texta 

Nýtt sér fyrirmyndir í 

ritun, svo sem af lestri 

bók 

 

Lestrarsprettur 

Vika 13 

13.-17. nóvember 

PALS 

Dagur íslenskrar tungu 

Málfræði: sagnorð 

Ritun (ljóð) 

Ljóð: Buxur, vesti, brók 

 

Verkefni frá kennara 

 

Lesa/fara með ljóð eða 

vísu 

 Lesið ævintýri, sögur 

og ljóð ætluð börnum 

 

 

 

Lestrarsprettur 



 
 

og skór 

Skrift 
Tjáning 

Lestrarsprettur 

  

Vika 14 

20.-24. nóvember 

PALS 

Málfræði: lýsingarorð 

Ritun 
Skrift 

Lestrarsprettur 

 

Ritrún bls. 28-29 

 

 

 Gerir sér grein fyrir 

markmiði þess að læra 

íslenska málfræði 

Þekki lýsingarorð í 

texta 

Átt góð samskipti, 

hlustað og sýnt kurteisi 

 

Vika 15 

27. nóv – 1. des 

Málfræði: lýsingarorð 

Ritun 
Skrift 

 
 

Verkefni frá kennara 

Ritrún bls. 18-21 

 Lesið úr táknmyndum 

og myndrænu efni, svo 

sem einföldum 

skýringarmyndum og 

kortum 

 

Vika 16 

4.-8. desember 

Ýmis verkefni tengd 

jólum 

Tjáning 

Ritrún bls. 30-34 

Uppáhalds 

jólasveinninn minn 

 Átt góð samskipti, 

hlustað og sýnt kurteisi 

Búið til málsgreinar og 

gert sér grein fyrir 

uppbyggingu og 

orðaröð 

Raðað í stafrófsröð og 

gert sér grein fyrir 

notagildi þess við leit 

og skipulag 

Lesskilningsprófið 

Orðarún 

Vika 17 

11. – 15. desember 

Ýmis verkefni tengd 

jólum  

Ritrún bls. 36 - 37 

 

 Lesið ævintýri, sögur 

og ljóð ætluð börnum. 

Átt góð samskipti, 

hlustað og sýnt kurteisi 

Búið til málsgreinar og 

gert sér grein fyrir 

uppbyggingu og 

 



 
 

orðaröð 

Vika 18 

18. – 22. desember 

20. des jólaball 

Upprifjun, 

lesskilningspróf 

Ritrún bls. 35 

 

 

 Átt góð samskipti, 

hlustað og sýnt kurteisi 

Búið til málsgreinar og 

gert sér grein fyrir 

uppbyggingu og 

orðaröð 

 

Vika 19 

1.-5. janúar 

3. jan starfsdagur 

Upprifjun, 

íslenskukannanir 

Verkefni frá kennara  Átt góð samskipti, 

hlustað og sýnt kurteisi 

Búið til málsgreinar og 

gert sér grein fyrir  

uppbyggingu og 

orðaröð 

Gerir sér grein fyrir 

markmiði þess að læra 

íslenska málfræði 

 

Vika 20 

8.-12. janúar 

Upprifjun Verkefni frá kennara  Gerir sér grein fyrir 

markmiði þess að læra 

íslenska málfræði 

Leikið sér með ýmis 

einkenni tungumálsins 

og geti fundið kyn og 

tölu 

Leið til læsis: 

Eftirfylgnipróf C-1 

lesfimi. 

 

 




