
Virðing - Samvinna - Vellíðan

Kennsluáætlun Haust 2022 Íslenska 3. bekkur

Heildstæð móðurmálskennsla er afar mikilvæg. Áhersla er lögð á að vinna með alla þætti móðurmálsins, þ.e. hlustun, tal, lestur og
ritun. Íslenskunámið þarf að vera sem fjölbreyttast og allir nemendur þurfa að fá verkefni í samræmi við þroska, hæfileika og áhuga.
Allt miðar þetta að því að styrkja sjálfsöryggi og sjálfsmynd nemenda.

Dags. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og námsmat.

ágúst - janúar Lestur og
lesskilningur.

Fjölbreytt lestrarefni í
heimalestri og í skóla

Fræðibækur í
tengslum við
þemaverkefni

Ljóð og sögur

Bækur á bókasafni

Lesrún 1

-Beitt aðferðum við umskráningu hljóða
og stafa þannig að lestur verði lipur
og skýr 
- Nýtt góðan orðaforða við að skilja
texta og ráðið í merkingu orðs út frá
samhengi 
- Tengt þekkingu sína og reynslu við
lesefni í því skyni að ná merkingu
þess 
- Valið bók eða annað lesefni og lesið
sér til ánægju
- Beitt hugtökum eins og persónu,
söguþræði, umhverfi og boðskap

Bein kennsla
Einstaklingsvinna
Paralestur
Umræður

Hugarkort; aðalatriði, aukaatriði.

Heimildavinna

Samvinna heimila og skóla.
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Upplestur, hljóðbækur
og hljóðlestur af
fjölbreyttum toga.

- Valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og
lesið sögur, ljóð og fræðandi efni, sem
hæfir lestrargetu, sér til ánægju og
skilnings 
- Aflað sér upplýsinga úr ýmsum
tiltækum gagnabrunnum, svo sem
bókum og á rafrænu formi 

Kennari les fjölbreytt efni, útskýrir orð
og orðatiltæki, spyr og stýrir umræðum
um efni bóka, kynnir rithöfunda og ýtir
undir áhuga á lestri

Námsmat, stöðluð próf (Lesfimi) að
hausti og í annarlok

ágúst- jan. Skrift Skrift 3 - að nemandi dragi rétt til stafs og skrifi
skýrt og læsilega

Skipulagðir skriftartímar vikulega. Þá er
farið í stafdrætti hvers bókstafs,
nemendur skrifa texta sem kennari
skoðar jafnóðum.
Lögð er áhersla á að nemendur dragi
rétt til stafs þegar þeir skrifa utan
skriftartímanna.

Námsmat, símat.

ágúst-sept Íslenska: Dýr í náttúru
Íslands.
Heimildavinna, ritun,
hugarkort, nafnorð
Lestur/lesskilningur

Sögugerð frá eigin
brjósti.
Hugarkort;  aðalatriði
og aukaatriði.
Stór og lítill stafur.

Nafnorð tengd

Lesflokkurinn Á milli
himins og jarðar:
Humlur

Ritrún 2 bls. 2-7
Lesrún bls. 1-10
Sögubók
Úrklippubók

- aflað sér upplýsinga úr ýmsum
tiltækum gagnabrunnum, svo sem
bókum og á rafrænu formi 

- Nýtt góðan orðaforða við að skilja
texta og ráðið í merkingu orðs út frá
samhengi 

- skrifað og leyft öðrum að njóta þess
með upplestri höfundar eða lestri
lesanda

Unnið með texta og hugarkort.
Nemendur greina aðalatriði frá
aukaatriðum.

Námsmat, virkni í tímum, símat
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nærumhverfi
barnanna.

- beitt einföldum stafsetningarreglum
og notað tiltæk hjálpargögn við hæfi 

- nýtt sér fyrirmyndir í ritun, svo sem af
lestri bóka, blaða eða rafræns efnis 

- gert sér grein fyrir hlutverki nafnorða

október Ritun, málfræði,
lestur/lesskilningur,
stafsetning

Uppbygging texta.
Skrifa bréf

Nafnorð
Lýsingarorð

Lesflokkurinn Á milli
himins og jarðar:
Hvalir

Ritrún 2 bls. 8-13

Lesrún bls. 10-16

Bækur af bókasafni

Myndbönd.

Skrifspjöld og
tússpennar.

- nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í
byggingu texta, svo sem upphafi,
meginmáli og niðurlagi 

- samið texta frá eigin brjósti, svo sem
sögu, frásögn, ljóð eða skilaboð 

- gert sér grein fyrir mismunandi
hlutverki nafnorða, lýsingarorða  

- beitt einföldum stafsetningarreglum
og notað tiltæk hjálpargögn við hæfi 

Bein kennsla
Samvinna og paralestur.
Samþætting
Leiðsagnarnám
Útikennsla

Skoða uppbyggingu texta; upphaf,
hvað gerist (meginmál)  og niðurlag.

Að vera strandaglópur á eyðieyju.
Skrifa flöskuskeyti í tengslum við
fjöruferð/
útikennslu.

Beina athygli nemenda að litlum og
stórum staf, orðabili, einföldum og
tvöföldum samhljóðum o.fl.

Lýsingarorð. Unnið með lýsingarorð í
tengslum við skynjun (sjón, heyrn,
tilfinningar). Áhersla á skynjun í
útikennslu. Leikræn tjáning og spil.

Námsmat, virkni í tímum, símat.
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nóvember Ritun, málfræði,
stafsetning,
lestur/lesskilningur

Heimildavinna

Ritun. Upphaf,
meginmál og niðurlag

Málsgreinar

Sagnorð

Komdu og skoðaðu
Himingeiminn

Lesrún bls. 16 - 23 -
um geimverur

Fræðibækur af
bókasafni

Skrift 2 og 3

Ritrún 2 bls. 18-23

- Aflað sér upplýsinga úr 
ýmsum tiltækum gagnabrunnum, svo
sem bókum og á rafrænu formi 

- nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í
byggingu texta, svo sem upphafi,
meginmáli og niðurlagi

- beitt einföldum stafsetningarreglum
og notað tiltæk hjálpargögn við hæfi 

- búið til málsgreinar og ráðið við að
greina málsgreinar í eigin texta

Samþætting við náttúrufræði,
þemaverkefni um himingeiminn.
Heimildavinna og ritun.
Leiðsagnarnám

Sögugerð: hugarkort, uppkast,
hreinritun.

Sagnorð í tengslum við nærumhverfi
barnanna s.s. heimili, dýr, liti. Leikræn
tjáning og spil.

Námsmat, símat, virkni í tímum.

desember Jólin
Sögur og ævintýri
Ljóð
Yndislestur
Heimildavinna
Ritun

Jólasveinaljóð
Jóhannesar úr
Kötlum

Sögur og ævintýri
tengdar jólum og
jólahefðum.

Kynning á nýjum
bókum og höfundum
þeirra í aðdraganda
jóla.

- lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð
börnum 

- nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í
byggingu texta, svo sem upphafi,
meginmáli og niðurlagi

- beitt einföldum stafsetningarreglum
og notað tiltæk hjálpargögn við hæfi 

Heimildavinna og bókagerð.

Staðreyndaritun

Leikir

Söngvar og ljóð.

Námsmat, símat

janúar Lestur, stafsetning,
ritun.

Árið, mánuðir,
vikudagar.

Ljóð

Ritrún 2 bls. 24-25

Sögur og ævintýri
tengd tíma.

Skrift 2 og 3

- samið texta frá eigin brjósti, svo sem
sögu, frásögn, ljóð eða skilaboð 

Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð
börnum 

Bein kennsla
Einstaklingsvinna Paralestur
Umræður

Nemendur skrifa dagbók í eina viku.
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Dagbók
Atburðarás

- Tengt þekkingu sína og reynslu við
lesefni í því skyni að ná merkingu þess

- beitt einföldum stafsetningarreglum
og notað tiltæk hjálpargögn við hæfi 

Áhersla á fjölbreytileika ársins.

Námsmat, símat

5



Kennsluáætlun Haust 2022 Stærðfræði 3. bekkur

Dags. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og námsmat.

ágúst - sept Upplýsingar og
tölfræði. Safna
upplýsingum, skrá
og sýna gögn með
talnastrikum, í
töflum eða
súluritum. Búa til
kannanir. Talning
og samanburður.

Sproti 3A-
nemendabók/
æfingabók - 1. kafli

Aukaefni:
Stærðfræðispæjarar, Eining, í
undirdjúpunum, norska vefsíðan
Multi (Sproti).
https://podium.gyldendal.no/MN
O1-4/3a

- geta safnað saman og flokkað
einföld gögn í viðeigandi flokka.
- geta sett upplýsingar fram í
töflu og lesið úr töflum og
einföldum súluritum, útskýrt ferlið
og dregið ályktanir.
- tekið þátt í umræðum um
gagnasöfnun og myndrit, bæði
eigin og annarra.

Vettvangsferðir,
rannsóknir/raunverkefni. Leikir
og spil. Hlutbundin vinna.

Bein kennsla.
Einstaklingsvinna, paravinna og
hópavinna.
Umræður.

Námsmat, símat, virkni í tímum,
kaflakönnun

Talnakerfið-þriggja
stafa tölur. Skipta
tölu upp í hundrað,
tugi og einingar.
Telja upp í 1000.
Merking og
mikilvægi
tölustafsins 0.
Staðsetja tölur á
talnalínu. Bera
saman tölur. Tengsl
milli gildis tölustafa
og þess sætis sem
þeir eru í.

Sproti 3A-
nemendabók/
æfingabók - 2. kafli

Sætisgildiskubbar,
kennslupeningar og spil

Aukaefni:
Stærðfræðispæjarar, Eining, í
undirdjúpunum, norska vefsíðan
Multi (Sproti).
https://podium.gyldendal.no/MN
O1-4/3a

- sýna skilning á uppbyggingu
tugakerfis hvað varðar einingar,
tugi, hundruð og þúsund.

Hlutbundin vinna/
áþreyfanlegir hlutir: Sætisgildis-
kubbar, kennslu- peningar, spil,
talnalína...

Umræður.
Bein kennsla.
Einstaklings-
vinna, paravinna og hópavinna.

Námsmat, símat, virkni í tímum,
kaflakönnun

október Fjölbreyttar
mælingar-lengd og

Sproti 3A-
nemendabók/

- nemandi hafi skilning á
hugtökunum cm og m og geri sér

Vettvangsferðir, útikennsla.
Mælingar, breyta metrum í
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þyngd.
Að staðsetja tölur á
talnalínu. Að breyta
sentimetrum í
metra og öfugt.
Kílógramm og
gramm Samlagning
þriggja stafa talna.
Frádráttur þriggja
stafa talna.

æfingabók - 3. kafli

Ýmis mælitæki

Aukaefni:
Stærðfræðispæjarar, Eining, í
undirdjúpunum, norska vefsíðan
Multi (Sproti).
https://podium.gyldendal.no/MN
O1-4/3a

grein fyrir muninum á
lengdarmælingum og
flatarmælingum. - nemandi hafi á
valdi sínu muninn á fleiri ólíkum
rúmfræðiformum og geti greint
þau í sínu nánasta umhverfi.
- nemandi sýnir hæfni í
samlagningu og frádrætti talna
upp í 1000.
- sýnir skilning á því hvenær og
hvernig eigi að nota þessar
reikniaðgerðir. - - átti sig á
samhenginu á milli samlagningar
og margföldunar sem og einfaldri
deilingu (skipta jafnt).

sentimetra og öfugt. Málband og
reglustikur.
Þyngdarmælingar. Skálavog.
ATH! Tengsl við heimilisfræði.

Bein kennsla.
Einstaklingsvinna, paravinna og
hópavinna.
Umræður.

Flokkun. Leikir. Spil.

Námsmat, símat, virkni í tímum,
kaflakönnun

Tími - hefðbundin
klukka og stafræn.

Tíminn við
mismunandi
hversdagslegar
aðstæður.
Lesa af klukku:
heilan tíma, hálfan
og stundarfjórðung
á skífuklukku og
stafræna klukku.
Skrá tíma.
Mínútur sem
mælieining. Fjöldi
mín. í klukkust.

Sproti 3A-
nemendabók/
æfingabók - 4. kafli.

Georg og klukkan í spjaldtölvum.

Aukaefni:
Stærðfræðispæjarar, Eining, í
undirdjúpunum, norska vefsíðan
Multi (Sproti).
https://podium.gyldendal.no/MN
O1-4/3a

Markmið sbr. talnavinna

-áætlað og mælt tíma

Áþreyfanlegir hlutir: skífuklukkur
og stafrænar klukkur.

Tíminn í sögum og ævintýrum.

Umræður.
Bein kennsla.
Einstaklingsvinna, paravinna og
hópavinna.

Námsmat, símat, virkni í tímum,
kaflakönnun
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nóvember Þrívíð form í
umhverfinu.

Eiginleikar og heiti
þrívíðra forma. Að
byggja og skoða
teikningar.
Hugtök: Flötur,
horn, hliðarbrúnir,
teningur, píramídi,
kúla, sívalningur,
keila,
ferstrendingur,
tvívídd, þrívídd,
reitir, þekja.

Einfaldir flatamáls-
og
rúmmálsútreikninga
r.

Sjónarhorn.

Sproti 3A-
nemendabók/
æfingabók - 5. kafli

Áþreyfanlegir hlutir. Þrívíð form
og umbúðir.

Aukaefni:
Stærðfræðispæjarar, Eining, í
undirdjúpunum, norska vefsíðan
Multi (Sproti).
https://podium.gyldendal.no/MN
O1-4/3a

- notað og rannsakað hugtök úr
rúmfræði, unnið með
rúmfræðilegar færslur, búið til
líkön og teiknað
skýringarmyndir- notað hugtök úr
rúmfræði, s.s. um form, stærðir
og staðsetningu til að tala um
hluti og fyrirbrigði í daglegu lífi
og umhverfi sínu 
- gert óformlegar rannsóknir á
tví- og þrívíðum formum, teiknað
skýringarmyndir af þeim og
hlutum í umhverfi sínu 
- unnið með mælikvarða og
lögun 
- áætlað og mælt ólíka
mælieiginleika, s.s. lengd, flöt,
rými óstöðluðum og stöðluðum
mælitækjum og notað viðeigandi
mælikvarða  
- borið saman niðurstöður
mismunandi mælinga og túlkað
niðurstöður sínar

Vettvangsferðir, útikennsla.
Finna form utandyra og
innandyra.
Ferð á listasafn.

Áþreifanlegir hlutir: litlir og stórir
kubbar, pinnar, rör, umbúðir,
pappi, límbönd, stöðluð þrívíð
form.

Umræður.
Bein kennsla.
Einstaklingsvinna, paravinna og
hópavinna.
Leikir

Námsmat, símat, verkleg æfing,
byggingar sem nemendur lýsa
með viðeigandi orðaforða,
kaflakönnun

desember Margföldun-
endurtekin
samlagning

Tví-, þrí-, fjór-,
fimm- og sex taflan.

Rannsaka

Sproti 3A-
nemendabók/
æfingabók - 6. kafli.

Kubbar

Aukaefni:

- reiknað með náttúrulegum
tölum á hlutbundinn og
óhlutbundinn hátt
- tekið þátt í að þróa hentugar
aðferðir sem byggja á eigin
skilningi við að reikna
samlagningar- og  margföldunar-
dæmi

Bein kennsla.
Einstaklingsvinna, paravinna og
hópavinna.

Spil, leikir, föndur, bingó,
margföldun í rúðuneti,
rannsóknir á endurtekinni
samlagningu með hlutum,
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margföldun við
hversdagslegar
aðstæður.

Tengsl
endurtekinnar
samlagningar við
margföldun.

Að hoppa á
talnalínu.

Margföldun og
rúðunet.

Stærðfræðispæjarar, Eining, í
undirdjúpunum, norska vefsíðan
Multi (Sproti).
https://podium.gyldendal.no/MN
O1-4/3a

- leyst viðfangsefni sem sprottin
eru úr daglegu lífi og umhverfi,
með hugarreikningi, vasareikni
og skriflegum útreikningum

teikningum og vasareiknum.

Þrautir, þrautalausnir.

Búnaður: Kubbar, smáhlutir,
teningar, kennslupeningar,
spilastokkur, rúðunet, 50 og 100
töflur, talnalínur á gólfi,
vasareiknar

Námsmat, símat, virkni í tímum,
geta nemenda til að segja frá og
búa til þrautir um margföldun,
kaflakönnun

Samhverfa-speglun

Samhverfar myndir,
finna spegilása.

Búa til og lýsa
rúmfræðilegum
mynstrum.

Sproti 3A-
nemendabók/
æfingabók - 8. kafli.

Kubbar, speglar

Aukaefni:
Stærðfræðispæjarar, Eining, í
undirdjúpunum, norska vefsíðan
Multi (Sproti).
https://podium.gyldendal.no/MN
O1-4/3a

- notað og rannsakað hugtök úr
rúmfræði.
- teiknað skýringarmyndir
- speglað og hliðrað
flatarmyndum við rannsóknir á
mynstrum sem þekja flötinn 

Vettvangsferð. Skoða
samhverfur og speglun í
byggingum í nágrenni skólans.

Umræður.
Bein kennsla.
Einstaklingsvinna, paravinna og
hópavinna.

Föndur í tengslum við jólin,
klippimyndir, kubbar, speglar
o.s.frv.

Námsmat, símat, virkni í tímum,
frásagnir og útskýringar,
kaflakönnun
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janúar Deiling:
Sem jöfn skipting
og endurtekin
frádráttur

Tengsl
margföldunar og
deilingar.

Tengsl við daglegt
líf.

Deiling í sömu tölu
með mismunandi
tölum.

Deiling: jöfn
skipting með
afgangi.

Sproti 3A-
nemendabók/
æfingabók - 7. kafli.

Aukaefni:
Stærðfræðispæjarar, Eining, í
undirdjúpunum, norska vefsíðan
Multi (Sproti).
https://podium.gyldendal.no/MN
O1-4/3a

- tekið þátt í að þróa hentugar
aðferðir sem byggja á eigin
skilningi við að reikna
deilingardæmi
- leyst viðfangsefni sem sprottin
eru úr daglegu lífi og umhverfi,
með hugarreikningi, og
skriflegum útreikningum

Umræður.
Bein kennsla.
Einstaklingsvinna, paravinna og
hópavinna. Þrautir og
þrautalausnir.

Hjálpargögn. Kubbar,
smáhlutasöfn, kennslupeningar.

Búa til eigin dæmi.

Heilabrot.

Námsmat, símat, virkni í tímum,
kaflakönnun.
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Kennsluáætlun Haust 2022 Samfélags- og náttúrufræði 3. bekkur

Dags. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og námsmat.

ágúst -
október

Dýr í íslenskri
náttúru.

Humlur

Ánamaðkar

Köngulær

Bókaflokkurinn: Milli himins og
jarðar: Humlur, Hvalir.

Fræðibækur af bókasafni.

Heimildir af neti.

Stækkunargler, ormabox,
smádýr o.fl.

- Skapað myndverk í ýmsum
tilgangi með margvíslegum
aðferðum
-  Aflað sér upplýsinga úr ýmsum
tiltækum gagnabrunnum, svo
sem bókum og á rafrænu formi
- Notað ólíkar heimildir við öflun
upplýsinga
- Sýnt virkni og látið sig varða
nánasta umhverfi og lífsskilyrði
lífvera í því
- Sagt frá eigin upplifun á
náttúrunni og skoðun á lífveru í
náttúrulegu umhverfi
- Útskýrt einkenni lifandi vera,
skýrt með dæmum líffsskilyrði
lífvera og tengsl við umhverfið

Útikennsla
Bein kennsla með aðstoð
fræðslumynda.
Leiðsagnarnám

Samþætting við íslensku og
myndmennt.

Heimildavinna/
verkefnavinna.
Paravinna, paralestur.

Rannsóknir.

Ritunarverkefni.

Námsmat. Virkni í tímum s.s.
með umræðum og rannsóknum.
Verkefni metin.

nóvember
- janúar

Himingeimurinn

- Reikistjörnurnar og
sólkerfið
- hreyfingar jarðar
- áhrif sólarljóss á
lífríki
- skuggar

Komdu og skoðaðu
Himingeiminn

Fræðibækur af bókasafni.
Heimildir og fræðsluefni af neti.

- Skapað myndverk í ýmsum
tilgangi með margvíslegum
aðferðum
- Aflað sér upplýsinga úr ýmsum
tiltækum gagnabrunnum, svo
sem bókum og á rafrænu formi

Samþætt við myndmennt,
íslensku og stærðfræði.

Útlistunar- kennsla.
Bein kennsla með aðstoð
fræðslumynda,
Umræður
Leiðsagnarnám
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- áhrif sólar á
árstíðarskipti
- geimferðir og
geimfarar
- önnur fyrirbæri
tengd
viðfangsefninu.

- Tengt þekkingu sína og reynslu
við lesefni í því skyni að ná
merkingu þess

Rannsóknir og tilraunir
Heimildavinna/
verkefnavinna. Bókagerð
Ritunarverkefni
Leikræn tjáning
Myndræn úrvinnsla

Námsmat: Virkni í tímum s.s. í
umræðum og rannsóknum.
Verkefni metin.
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Kennsluáætlun Haust 2022 Enska 3. bekkur

Dags. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og námsmat.

ágúst -
janúar

Unnið með
orðaforða:

Að heilsa, kynna sig
og kveðja

Tölurnar frá 1 - 20

Fjölskyldan

Skólinn

Litirnir

Dýr

Líkaminn

Hickory og fleiri
verkefni.

- skilið það mál sem notað er í
kennslustofunni og brugðist við með
orðum eða athöfnum

-Spurt og svarað á einfaldan hátt
um það sem stendur honum næst.

30 mínútur á viku

Leikir
Söngvar
Myndbönd
Þátttökukennsla

Bókagerð, föndur, teikningar, ritun, orðasúpur
o.fl.

Unnið með miklar endurtekningar

Námsmat. Símat, þátttaka, virkni og
verkefnabók
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Kennsluáætlun 2022-23 Upplýsingatækni 3. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

ágúst -
janúar

Unnið með
fingrasetningu

Upplýsingatækni
nýtt í ýmsar
námsgreinar

mms.is - fingrafimi

Ýmis námsforrit

● nýtt upplýsingaver sér til gagns og

ánægju, s.s. til lesturs, hlustunar og

leitarnáms,

● nýtt rafrænt námsefni á einföldu formi til

stuðnings við vinnutækni og vinnulag,

● gert sér grein fyrir ólíkum aðferðum við

notkun á ýmsum tæknibúnaði,

● beitt undirstöðuatriðum í

fingrasetningum

● leitað upplýsinga og nýtt við

verkefnavinnu,

● nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni,

● unnið með heimildir,

● nýtt upplýsingatækni og forrit við

uppbyggingu einfaldra verkefna,

● nýtt hugbúnað/forrit við framsetningu á

einföldum tölulegum gögnum.

Leiðsagnarmat

Símat
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Kennsluáætlun Haust 2022 List- og verkgreinar 3. bekkur

Dags. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og námsmat.

ágúst -
janúar

Í heimastofu hjá
Helgu Þóru:

Bókagerð

● lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð
börnum 

● beitt hugtökum eins og persónu,
söguþræði, umhverfi og boðskap

● dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og
læsilega 

● nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í
byggingu texta, svo sem upphafi,
meginmáli og niðurlagi 

● samið texta frá eigin brjósti, svo sem
sögu, frásögn, ljóð eða skilaboð 

● beitt einföldum stafsetningarreglum og
notað tiltæk hjálpargögn við hæfi 

● nýtt sér fyrirmyndir í ritun, svo sem af
lestri bóka, blaða eða rafræns efnis 

● gert sér grein fyrir mismunandi
hlutverki nafnorða, lýsingarorða og
sagnorða 

Námsmat: Símat, virkni og verkefni.

ágúst -
janúar

Spilagerð. Þæfing.
saumur. Unnið með
útsaum í efni sem
raknar ekki í brún.

● lesið einfaldar leiðbeiningar með
verkefnum með aðstoð og í samvinnu

● Notað einföld verkfæri svo sem
bandnál, saumnál og skæri

● nýtt efni og raðað í lit eftir því sem
passar hverju verkefni. 

Námsmat: Símat, virkni og verkefni
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● nýtt sér fyrirmyndir í bókum og öðru
efni sem lagt er fyrir  

● gert sér grein fyrir ull og vinnslu með
ull í þæfingu með nál og
blautþæfingu.
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Kennsluáætlun 2022-23 Heimilisfræði 3. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og námsmat.

1.09-20.1 Heimilisfræði Mál og vog, hugtök, nota hnífa
og skurðarbretti, búa til deig,
uppvask og frágangur,
stöðvavinna.

Nemendur þekki einfaldar
mælieiningar og kunni að beita þeim.
Læri algeng hugtök sem tilheyra
eldhúsinu. Læri að hræra saman
ýmsum efnum og hnoða. Samvinna.

Vinna í stórum  hópum og tvö og tvö
saman að fyrirfram ákveðnu markmiði
ýmist við borð eða á stöðvum.
Sýnikennsla og leiðsögn.
Lokið
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Kennsluáætlun Dans 3. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

23.08 -
04.06

Grunnspor í
barnadönsum, leikir
og spuni

Tónlist Hreyft sig frjálst og í takt við tónlist í samræmi við hreyfigetu
eigin líkama.
Tengt saman hreyfingu og tónlist í dansi og virt
samskiptareglur.

Sýnikennsla, bein kennsla,
virkni og viðhorf
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Kennsluáætlun 2022-23 Skólaíþróttir 3.bekkur

Mánuð
ur

Viðfangsefni Námsefni Matsviðmið Kennsluhættir og
námsmat

Septem
ber

-Kynning/hreyfistöðv
ar
-Kýló/fótbolti
-Leikir á lóð
-Skólahringur
(tímataka)
-Þolæfingar og leikur
-Þolæfingar og leikur

gert æfingar sem reyna á þol,
gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og
hreyfijafnvægi,
sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og
samhæfingu,
sýnt nokkra boltafærni og tekið þátt í nokkrum mismunandi
boltaleikjum,
tekið þátt í stöðluðum prófum,
kafað, velt sér af kvið á bak og öfugt og tekið þátt í leikjum í
vatni. Synt sporðtök, bringusund, skólabaksund, baksund
og skriðsund með eða án hjálpartækja stuttar vegalengdir.

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Október -Blak
-Skotboltaleikir
-Fimleikar
-Áhaldaleikfimi

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Nóvem
ber

-Fimleikar
(áframhald)
-Styrktaræfingar
-Þolæfingar
-Badminton

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Desem
ber

-Tarzanleikur
-Hreyfileikir

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat
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Janúar -Körfubolti
-Frjálsar

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Febrúar -Handbolti
-Bandý
-Fótbolti

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Mars hreyfistöðvar
-Kýló/fótbolti
-Leikir á lóð
-Skólahringur
(tímataka 2)
-Þolæfingar og leikur
-Þolæfingar og leikur

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Apríl Blak
-Skotboltaleikir
-Fimleikar
-Áhaldaleikfimi

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Maí ÚTITÍMABIL HEFST
-Skólahringur
-Klambratún
-Mismunandi leikir

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat
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