
 
 
 

Kennsluáætlun  

 
Læsi – vor 2019 

3. bekkur - 10 kennslustundir á viku 

Kennari: Ása Jónsdóttir (asa.jonsdottir@rvkskolar.is) 

 Ása Torfadóttir (asa.torfadottir@rvkskolar.is) 

  Hákon Sæberg (hakon.saeberg.bjornsson@rvkskolar.is) 

 

 

Læsi / Samfélagsfræði/ Náttúrufræði  

Unnið er út frá aðferð Byrjendalæsis. Unnið er með gæðatexta (sögur, vísur og fræðiefni ) og er hann  lagður til 

grundvallar í lestrarnáminu. Lykilorð úr textanum og efniviður textans er notaður í tæknilegri vinnu til að nemendur 

nái meginþáttum lestrarnámsins þ.e. tali, hlustun, lestri og ritun.  

Samfélags – og náttúrugreinar eru samþættar læsiskennslu á yngsta aldursstigi skólans.  Við kennslu í samfélags 

– og náttúrugreinum er lagt upp úr fjölbreyttum kennsluaðferðum og viðfangsefnum þar sem vettvangsferðir og 

athuganir jafnt innan sem utan dyra eru í hávegum hafðar. Að auki er kennsla í upplýsingatækni og miðlun samþætt 

læsiskennslu þar sem nemendur eru m.a. þjálfaðir í að nýta sér tölvur og tækni í námi, vinna með og afla sér 

fjölbreyttra heimilda og miðla þeim til annarra. 

 

Eftirfarandi þættir eru m.a. teknir fyrir í 3. bekk: 

• Barnasáttmálinn og jafnrétti 

• Dýr 

• Hafið 

• Himingeimurinn 

• Íslenskir þjóðhættir 

• Ljóð 

• Málfræði 

• Plöntur 

• Lestur 

• Stafrófið 

  

mailto:asa.jonsdottir@rvkskolar.is
mailto:asa.jonsdottir@rvkskolar.is
mailto:asa.torfadottir@rvkskolar.is
mailto:asa.torfadottir@rvkskolar.is
mailto:hakon.saeberg.bjornsson@rvkskolar.is
mailto:hakon.saeberg.bjornsson@rvkskolar.is


 
 

Tímabil Náms- og viðfangsefni Hæfniviðmið Námsmat 

     2. - 3. jan Málfræði, ritun og lestur 

 

 •  

6. - 17. jan 
 
 
 
 

6. - Þrettándinn 

 

 

 

Iðnir krakkar 

• Samið texta frá eigin 

brjósti s.s. frásögn, 

ljóð eða skilaboð. 

 

• Persónusköpun  

 

20. - 31. jan 
 
 
 

24. - Bóndadagur 

 

 

 
Rikka og 

töfrahringurinn á Íslandi 

• unnið með öðrum og 

sýnt jákvæðni í 

samskiptum  

• Lesið eigið verk fyrir 

samnemendur 

• hlustað og horft á 

upplestur, leikið efni, 

ljóð og söngva 

• þekkt helstu einingar 

málsins s.s. bókstafi, 

hljóð, samsett orð og 

málsgreinar  

• Lesfimi 

• Upplestur á 

ritunarverkefni 

 

3. - 7. feb 
 
 
 

7. - Starfsdagur 

 

 
 
 

Lesskilningur 

• Dregið ályktanir úr 

texta, augljósar og 

faldar.  

• Nýtt lesskilning sinn á 
texta við hæfi. 

• Orðarún 

10. - 28. feb 
 
 
 

11.  –Foreldradagur 
 
24. -  Bolludagur 
25.  - Sprengidagur 
26.  - Öskudagur 
28.  - Vetrarleyfi 

 
 

 

 
 

Komdu og skoðaðu 
hvað dýrin gera  

 

Helgi skoðar heiminn 

• lesið fyrirmæli og fylgt 

þeim  

• þekkt bókmenntaleg 

hugtök s.s. persónu, 

söguþráð og umhverfi 

og nýtt sér þá 

þekkingu við 

verkefnavinnu 

• þekkt stafrófið og geti 

notað það við leit  

• þekkt andheiti og 

samheiti 

• sögugerð 

2. - 3. april 
 
 

2. - Vetrarleyfi 

 
 

 

 
             Hafið 
             Hvalur 
             Lubbi lundi 

• Tjáð sig fyrir framan 

hóp og gert grein fyrir 

máli sínu  

• notað góðan 

framburð 

• leitað sér heimilda í 

bókum  

• tileinkað sér jákvætt 

viðhörf til lestrar 

 

• framsögn  



 
 

3.- 17. apr 
 
 

13.–Annar í páskum 
 
 

 

 
 

Ástarsaga úr fjöllunum 

• komið fram við aðra 

af virðingu og kurteisi  

• beitt einföldum 

starsetningarreglum  

• dregið rétt til stafs og 

skrifað skýrt og 

læsilega  

• þekkt greinarmerkin 

punkt, kommu, 

spurningarmerki og 

upphrópunarmerki  

•  

20. apr.- 22. maí 
 

23 - Sumardagurinn 
fyrsti 
24. - Starfsdagur 

 
1.maí – 
Verkalýðsdagurinn 
 
21.- 
Uppstigningardagur 
22. - Starfsdagur 

 

 

 
 

Komdu og skoðaðu 
íslenska þjóðhætti 

• unnið vel og farið eftir 

fyrirmælum  

• lesið texta við hæfi 

s.s. sögur, ljóð og 

fræðandi efni  

• þekkt samnöfn og 

sérnöfn 

 

•  

25.- 29. maí  
 
 
 
 
 

 

 

Lestur og upprifjun  
útikennsla 

 • Lesfimi  

     1.- 5. jún 
 
 

1.- Annar í 
hvítasunnu 
5. - Skólaslit 

 
Lestur og upprifjun  

útikennsla 

  

 

 

 

 

Annað:  

Lesfimipróf lagt fyrir í september, jan og maí    
Orðarún lagt fyrir í nóvember og febrúar 

 

 


