
Námsgrein: íslenska 

Bekkur/hópur: 3. bekkur  

Kennari: Eydís Ósk Indriðadóttir 

 Tímabil: Skólaárið 2021 - 2022 

Hæfniviðmið 

Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar  

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði.  

 Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi.  

 Hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, ljóð og söngva og greint frá upplifun 
sinni.  

 Nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í byggingu texta, svo sem upphafi, meginmáli og 
niðurlagi.  

 Dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega.  

 Leikið sér með orð og merkingu, svo sem með því að ríma, og fara í orðaleiki.  

 Raðað í stafrófsröð og gert sér grein fyrir notagildi þess við leit og skipulag. 
 
Megináherslur og læsisstefna : Lestur og skrift, 55 – 120 orð á mínútu. Heimalestur upphátt 
5x í viku og 3-5x í viku í skólanum.  
 
Helstu námsbækur og gögn: 

 Bækur með gæðatexta ásamt ýmiskonar lestrabókum bæði með og án vinnubóka 
útgefnum af námsgagnastofnun 

 Litla Lesrún  

 Ritrún 2 og 3  

 Skrift  

 Setningar og málsgreinar  

 Nemendur vinna verkefni í bókunum sem æfa þá í notkun samsettra orða, vinna með 
stóran og lítinn staf, velta fyrir sér kommum og fá kynningu á ng- og nk- reglunni. 
 
Námsmat:  

Hvað verður metið, hvernig og hvenær?  

 Lestrapróf er tekið þrisvar sinnum á starfsárinu.  

 Vinna nemenda metin í tímum – notast er við leiðsagnarmat. 

  



 

Tímabil Viðfangsefni 

Janúar 
Unnið samhliða í Ritrún 3, Litla Lesrún og skrift, ásamt aukaefni.       

Lestur heima og í skóla. Lokið við Litla Lesrún. 

10.-14.jan. Ritrún 3, Litla Lesrún og skrift, ásamt aukaefni. Lestur heima og í skóla. 

17.-21.jan. Ritrún 3, Litla Lesrún og skrift, ásamt aukaefni. Lestur heima og í skóla. 

24.-28.jan.  Ritrún 3, Litla Lesrún og skrift, ásamt aukaefni. Lestur heima og í skóla. 

31.jan. – 4.feb. Lokið við Litlu Lesrún. Lestur heima og í skóla, Ritrún 3, skrift og aukaefni. 

Febrúar 
Unnið samhliða í Ritrún 3, skrift, ásamt aukaefni.   

Lestur heima og í skóla.  

7.-11.feb. Ritrún 3, skrift, ásamt aukaefni. Lestur heima og í skóla. 

14.-18.feb. 
Ritrún 3, skrift, ásamt aukaefni. Lestur heima og í skóla. 
Hlustað á söngva, ljóð og leikið efni, greina frá upplifun. 

21.-25.feb.                         Ritrún 3, skrift, ásamt aukaefni. Lestur heima og í skóla. 

28.feb. – 4.mars Ritrún 3, skrift, ásamt aukaefni. Lestur heima og í skóla. 

Mars 
Unnið samhliða í Ritrún 3, skrift, ásamt aukaefni.    

Lestur heima og í skóla. Lokið við Ritrúnu 2. 

7.- 11.mars                   
Ritrún 3, skrift, ásamt aukaefni. Lestur heima og í skóla. 

14. – 18.mars 
Ritrún 3, skrift, ásamt aukaefni. Lestur heima og í skóla. 

21.-25.mars 
Ritrún 3, skrift, ásamt aukaefni. Lestur heima og í skóla. 

28.mars – 1.apríl 
Lokið við Ritrún 3. Skrift, ásamt aukaefni. Lestur heima og í skóla. 

Apríl 
Unnið samhliða í lestrarbókum, með vinnubókum, skrift, setningar og 

málsgreinar.  Lestur heima og í skóla. 

4.-8.apríl Lestrarbækur með vinnubókum, skrift, setningar og málsgreinar. 

11.-15.apríl  Páskafrí 

18.-22.apríl  Lestrarbækur með vinnubókum, skrift, setningar og málsgreinar. 

25.-29.apríl 
Lestrarbækur með vinnubókum, skrift, setningar og málsgreinar. 

 

 


