
 

Kennsluáætlun í íslensku haustönn 2022 - 3. bekkur 

Tímabil Helstu hæfniviðmið  Verkefni og viðfang Námsefni  Hæfnimat 

Ágúst 

September 

 

Efla lestrarfærni og lesskilnings.   

Kunna stafrófið.  

Draga rétt til stafs. 

Hafa bil á milli orða.  

Nota stóra og litla stafi rétt.  

Þekkja sérnöfn og samnöfn. Þekkja 

samsett orð.  

Lesa heima a.m.k. 5 sinnum í viku. 
Lesa í hljóði bækur sér til ánægju. 

Vinnubækur við hæfi hvers og eins. 
Námsfélagar 

Ýmis verkefni, einstaklings og 
hópavinna. 

Skriftarverkefni  

Sögugerð 

Lestrarbækur við hæfi hvers og eins. 

Ritrún 1, 2 og 3 

Vinnubók :Við lesum A og B 

Ljósritaðar vinnubækur 

Skrift 2. hefti, stílabækur og forskrift  

30. september kennaraþing  

Október Auka færni í lestrarhraða 

lesskilningi. Nota stóra og litla stafi 

rétt. Draga rétt til stafs og þekkja 

hlutföll. Hafa bil á milli orða. Þekkja 

nafnorð og að skipta þeim i sérnöfn 

og samnöfn. Geta raðað í 

stafrófsröð. Þekkja hugtök eins og 

upphaf og sögulok. Geta borið 

saman líkar og ólíkar persónur í 

sögu.  

Lesa heima a.m.k. 5 sinnum í viku. 
Lesa í hljóði bækur sér til ánægju. 

Vinnubækur við hæfi. Samvinna 
með námsfélaga 

Ýmis verkefni, einstaklings og 
hópavinna. 

Sögugerð 

Bekkjarblað 

Skriftarverkefni 

Lestrarbækur við hæfi hvers og eins. 

Ritrún 1, 2 og 3 

Vinnubók :Við lesum A og B 

Ljósritaðar vinnubækur. Hefti fyrir 
frumsamdar sögur og fleira 

Skrift 2. hefti, stílabækur og forskrift  

 



 

Kennsluáætlun í íslensku haustönn 2022 - 3. bekkur 

Tímabil Helstu hæfniviðmið  Verkefni og viðfang Námsefni  Hæfnimat 

Nóvember 

 

Auka færni í lestrarhraða  og 
lesskilningi. Nota stóra og litla stafi 
rétt. Draga rétt til stafs og þekkja 
hlutföll. Hafa bil á milli orða. Þekkja 
nafnorð og að skipta þeim i sérnöfn 
og samnöfn. Þekkja hugtök eins og 
upphaf og sögulok. Geta borið 
saman líkar og ólíkar persónur í 
sögu. Geta sagt munnlega og 
skriflega frá aðalatriðum í sögu. 
Finna rím í ljóðum. 

Geta tjáð sig fyrir framan 

bekkjarfélaga.  

Lesa heima a.m.k. 5 sinnum í viku. 
Lesa í hljóði bækur sér til ánægju. 

Vinnubækur við hæfi. Samvinna 
með námsfélaga 

Ýmis verkefni, einstaklings og 
hópavinna. 

Sögugerð 

Bekkjarblað 

Skriftarverkefni 

Skoða ljóð 

Lesa fyrir bekkjarfélaga sögu, ljóð, 

skrítlu eða leggja fyrir gátu  

Lestrarbækur við hæfi hvers og eins. 

Ritrún 1, 2 og 3 

Vinnuækur Við lesum. 

Ljósritaðar vinnubækur. Hefti fyrir 
frumsamdar sögur og fleira 

Skrift 2. hefti, stílabækur fyrir 
forskrift og sóknarskrift 

Upplestur - 

Sögur, ljóð og fleira  

9. og 10. nóvember starfsdagar 

11. nóvember – annarleyfi 

 

Óformlegt og formlegt stöðumat á 

hæfnimarkmiðum  


