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Vika  Viðfangsefni Kennsluaðferðir  verkefni Hæfniviðmið: 
Nemandi geti:  

Námsmat  

5. - 8. janúar Sögugerð Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 
 

Skrifa sögu úr jólafríinu 
sínu. 

Skrifar frásögn og 
lýsingu.  
Skrifar sögur frá eigin 
brjósti.  
Heldur góðum 
söguþræði í frásögn.  
Orðaforði góður í 
rituðu máli.  
Skrifar frásögn með 
upphafi, miðju og endi.  
 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat 

11. -15. janúar  Sögugerð Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Búa til sögu í hópum og 
útbúa sögusvið. Flytja 
svo söguna sína fyrir 
hina nemendurna og 
mögulega líka leika 
söguna. 

Skrifar frásögn og 
lýsingu.  
Skrifar sögur frá eigin 
brjósti og í samvinnu 
við samnemendur.  
Heldur góðum 
söguþræði í frásögn.  
Orðaforði góður í 
rituðu máli.  
Skrifar frásögn með 
upphafi, miðju og endi.  
 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat. 
Lesfimi. 
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18. -22. janúar  
Bóndadagur  
22. janúar 

Sögugerð Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Búa til sögu í hópum og 
teikna sögusvið á A3 
blað. Flytja svo söguna 
sína fyrir hina 
nemendurna og 
mögulega líka leika 
söguna. 
 

Skrifar frásögn og 
lýsingu.  
Skrifar sögur frá eigin 
brjósti og í samvinnu 
við samnemendur.  
Heldur góðum 
söguþræði í frásögn.  
Orðaforði góður í 
rituðu máli.  
Skrifar frásögn með 
upphafi, miðju og endi.  
 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat. 

25. – 29. Janúar 
 

Nafnorð Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Upprifjun. 
Eyðublað þar sem 
börnin eiga að fara um 
skólann og finna 
nafnorð og merkja kyn, 
eintölu og fleirtölu. 

Greinir nafnorð í texta.  
Þekkt sérnöfn og 
samnöfn.  
Hefur unnið með kyn 
nafnorða.  
Hefur unnir með 
eintölu og fleirtölu 
nafnorða. 
 

 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

1. – 5. febrúar 
 

Nafnorð Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Kynning á fallbeygingu. 
Fallbeygja nöfnin sín, á 
fjölskyldumeðlimum og 
bekkjarfélögum.  

Áttar sig á fallbeygingu 
nafnorða. 
Hefur unnið með 
fallbeygingu nafnorða 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
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bæði í eintölu og 
fleirtölu.  
 

 

Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

8. – 12. Febrúar  Nafnorð Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Kynning á eintölu og 
fleirtölu. Börnin fá orð í 
gegnum orðabanka  og 
eiga að fallbeygja þau í 
eintölu og fleirtölu. 
 

Áttar sig á fallbeygingu 
nafnorða. 
Hefur unnið með 
fallbeygingu nafnorða 
bæði í eintölu og 
fleirtölu.  
 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

15. – 19. febrúar  Nafnorð Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Börnin eiga að finna 
nafnorð og eiga að 
bæta við greini. Að 
lokum eiga þau að 
fallbeygja orðin með 
greinunum. 

Áttar sig á fallbeygingu 
nafnorða. 
Hefur unnið með 
fallbeygingu nafnorða 
bæði í eintölu og 
fleirtölu og með greini. 
 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

22. – 26. febrúar  
22. og 23 febrúar 
vetrarleyfi 

Lesskilningur Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Lesskilningsverkefni 
lögð fyrir börnin. Gefa 
börnunum texta og 
eiga börnin að búa til 
spurningar upp úr 
textanum. Skipta svo 
spurningunum á milli 
sín og svara hjá hvort 

Lesskilningsverkefni 
Endursegir sögu í 
stórum dráttum.  
Svarar spurningum úr 
texta.  
Finnur upplýsingar í 
texta  

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 
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öðru. Börnin hlusta á 
upplestur og svara 
spurningum úr 
textanum. 

Getur sagt frá upphafi, 
miðju og endi sögu.  
Segir frá helstu 
persónum í sögu.  
Ályktar út frá 
ákveðnum texta.  
Greinir aðalatriði í 
texta.  
Finnur heimildir í texta.  
 

1. – 5. mars 
 
 

Lesskilningur Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Lesskilningsverkefni 
lögð fyrir börnin. Gefa 
börnunum texta og 
eiga börnin að búa til 
spurningar upp úr 
textanum. Skipta svo 
spurningunum á milli 
sín og svara hjá hvort 
öðru. Börnin hlusta á 
upplestur og svara 
spurningum úr 
textanum. 

Lesskilningsverkefni 
Endursegir sögu í 
stórum dráttum.  
Svarar spurningum úr 
texta.  
Finnur upplýsingar í 
texta  
Getur sagt frá upphafi, 
miðju og endi sögu.  
Segir frá helstu 
persónum í sögu.  
Ályktar út frá 
ákveðnum texta.  
Greinir aðalatriði í 
texta.  
Finnur heimildir í texta.  

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 
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8. – 12. mars 
 
 

Sagnorð 
Rithandarsýnishorn 
 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Upprifjun á 
Sagnorðum. Fá 
texta/bækur og eiga að 
greina sagnorðin í 
textanum. 
Unnið með sagnorð í 
nútíð og þátíð. 

Greinir sagnorð í texta.  
Þekkt sagnorð.  
Hefur unnið með nútíð 
og þátíð sagna. 
 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

15. – 19. mars Sagnorð 
Rithandarsýnishorn 
 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Farið yfir sagnorð bæði 
í nútíð og þátíð. Flokka 
sagnorð í poka sem 
hanga á vegg, annar 
fyrir nútíð og hin þátíð. 

Greinir sagnorð í texta.  
Þekkt sagnorð.  
Hefur unnið með nútíð 
og þátíð sagna. 
 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

22. – 26. mars Lýsingarorð 
 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 

fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

 

Upprifjun á 
lýsingarorðum og 
kynning á stigbeygingu. 

Þekkt lýsingarorð. 
Gerir sér grein fyrir 
stigbeygingu 
lýsingarorða.  
Greinir lýsingarorð í 
texta. 
 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 

og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

 

27. mars– 5. apríl Páskaleyfi      

5. – 9. apríl  
5. apríl annar í 
páskum 
 

Lýsingarorð Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Áhersla á að greina 
lýsingarorð í texta sem 
börnin eru að vinna 
með. Skrifa sögu og 
koma fyrir ákveðnum 

Þekkt lýsingarorð. 
Gerir sér grein fyrir 
stigbeygingu 
lýsingarorða.  

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 
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fjölda eða fyrir fram 
ákveðnum 
lýsingarorðum. 

Greinir lýsingarorð í 
texta.  
 

12. – 16. apríl 
 

Málshættir, skrifa rétt 
eftir upplestri og 
réttritun. 
Rithandarsýnishorn 
 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Skoða mismunandi 
málshætti og börnin 
mega velja sér 
málshátt sem þau eiga 
að skrifa upp. Þau fá 
svo að lesa 
málshættina sína og 
útskýra hvað þeir þýða. 

Skrifar litlu stafina í 
texta.Skrifar á línu.  
Hefur bil á milli orða.  
Skrifar stóru og litlu 
stafina þar sem við á. 
Byrjað málsgreinar á 
stórum staf og endað á 
punkti.   
Hefur unnið með ýmis 
algeng orðtök og 
málshætti.  
 
 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

19. – 23. apríl 
22. apríl 
sumardagurinn fyrst 
23. apríl starfsdagur 

Lesskilningur/Ritun Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Lesskilningsverkefni út 
frá því þema sem verið 
er að vinna með. Ritun 
þjálfuð samhliða. 

Lesskilningsverkefni 
Endursegir sögu í 
stórum dráttum.  
Svarar spurningum úr 
texta.  
Finnur upplýsingar í 
texta  
Getur sagt frá upphafi, 
miðju og endi sögu.  

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 
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Segir frá helstu 
persónum í sögu.  
Ályktar út frá 
ákveðnum texta.  
Greinir aðalatriði í 
texta.  
Finnur heimildir í texta. 
 

26. apríl – 30. apríl 
 

Lesskilningur/Ritun 
 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Lesskilningsverkefni út 
frá því þema sem verið 
er að vinna með. Ritun 
þjálfuð samhliða. 
 

Lesskilningsverkefni 
Endursegir sögu í 
stórum dráttum.  
Svarar spurningum úr 
texta.  
Finnur upplýsingar í 
texta  
Getur sagt frá upphafi, 
miðju og endi sögu.  
Segir frá helstu 
persónum í sögu.  
Ályktar út frá 
ákveðnum texta.  
Greinir aðalatriði í 
texta.  
Finnur heimildir í texta 
 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 
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3. – 7. Maí 
 

Réttritun, skrifa rétt 
eftir upplestri, 
málshættir. 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Réttritunaræfingar og 
skrifað rétt upp eftir 
upplestri. 
Rithandarsýnishorn 

Skrifar litlu stafina í 
texta.Skrifar á línu.  
Hefur bil á milli orða.  
Skrifar stóru og litlu 
stafina þar sem við á. 
Byrjað málsgreinar á 
stórum staf og endað á 
punkti.   
Hefur unnið með ýmis 
algeng orðtök og 
málshætti.  
 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

10. – 14. Maí  
13. maí 
uppstigningadagur 
 

Lesskilningur Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Lesskilningsverkefni 
lögð fyrir börnin. Gefa 
börnunum texta og 
eiga börnin að búa til 
spurningar upp úr 
textanum. Skipta svo 
spurningunum á milli 
sín og svara hjá hvort 
öðru. Börnin hlusta á 
upplestur og svara 
spurningum úr 
textanum. 

Lesskilningsverkefni 
Endursegir sögu í 
stórum dráttum.  
Svarar spurningum úr 
texta.  
Finnur upplýsingar í 
texta  
Getur sagt frá upphafi, 
miðju og endi sögu.  
Segir frá helstu 
persónum í sögu.  
Ályktar út frá 
ákveðnum texta.  

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 
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Greinir aðalatriði í 
texta.  
Finnur heimildir í texta.  
 

17. – 21. maí Nafnorð , sagnorð og 
lýsingarorð. 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Upprifjun og samantekt Orðflokkagreining Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

24. maí – 28. Maí 
24. maí annar í 
Hvítasunnu 
 

Nafnorð , sagnorð og 
lýsingarorð. 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Upprifjun og samantekt Orðflokkagreining Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

31. maí – 4. júní 
 

Lesskilningur 
Rithandarsýnishorn 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Lesskilningsverkefni 
lögð fyrir börnin. Gefa 
börnunum texta og 
eiga börnin að búa til 
spurningar upp úr 
textanum. Skipta svo 
spurningunum á milli 
sín og svara hjá hvort 
öðru. Börnin hlusta á 
upplestur og svara 
spurningum úr 
textanum. 

Lesskilningsverkefni 
Endursegir sögu í 
stórum dráttum.  
Svarar spurningum úr 
texta.  
Finnur upplýsingar í 
texta  
Getur sagt frá upphafi, 
miðju og endi sögu.  
Segir frá helstu 
persónum í sögu.  

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 



 

 
Fag: Íslenska 
Bekkur: 3.bekkur 
Námsefni: Samþætting út frá þeim þemaverkefnum sem árgangurinn er að vinna með  
Kennarar: Soffía Fransiska og Anna Kristín  
 
 

 

Kennsluáætlun skólaárið 2020 – 2021  

Ályktar út frá 
ákveðnum texta.  
Greinir aðalatriði í 
texta.  
Finnur heimildir í texta.  
 

7. – 11. Júní 
 

Réttritun, skrifa rétt 
eftir upplestri, 
málshættir. 
 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Réttritunaræfingar og 
skrifað rétt upp eftir 
upplestri. 
 

Skrifar litlu stafina í 
texta.Skrifar á línu.  
Hefur bil á milli orða.  
Skrifar stóru og litlu 
stafina þar sem við á. 
Byrjað málsgreinar á 
stórum staf og endað á 
punkti.   
Hefur unnið með ýmis 
algeng orðtök og 
málshætti.  
 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

14. – 18. Júní 
Fimmtudagur 17.júní 

Útikennsla og 
samþætting 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

  Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat 

21.-25.júní 
24.júní Skólaslit 
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