
 

Kennsluáætlun- Íslenska  

vorönn 2020  

3. og 4. bekkur  WS 

Námsefni 
 
Janúar 
Íslenska 6 vikur alls 75 st.  
3 tímar í töflu á viku 
Sögustund 1x í viku 
Málfræði 2x í viku 
Aðalkennsla 
Ritun og framsögn, ljóðalestur, 
upplestur í kór. Ritun ljóða í 
vinnubækur. íslenskar vísur og 
kvæði nýtt sem ýtarefni. 
Sögustund 
Hlustun, endursögn og skapandi 
skrif í Sögustund. 
 
Málfræði 
Tvöfaldir samhljóðar 
(klapporð/teygjuorð) 
Há- og lágstafir. 
Sérnöfn. 
Orðflokkarnir (no.,so.,lo.) 
 
Febrúar 
4 tímar í töflu á viku 
(Sögustund 1x í viku 
Málfræði 2x í viku 
Yndislestrarstund 1x í viku) 
  
 
Sögustund 
Persónusköpun í ævintýrið: 
Hálfur álfur, sem kennari og 
nemendur sömdu saman.  
 
Málfræði 
Halda áfram með málfræði frá 
janúar. 

Hæfniviðmið 
3.bekkur 
 
Nemandi getur hlustað af athygli á innlögn kennara á 
sögum og ítarefni í kennslunni. 
 
Nemandi getur endursagt vel og munað söguþráð úr 
sögum sem hann heyrir. 
 
Nemandi getur sagt frá atburðum úr eigin lífi og eigin 
upplifun í hóp. 
 
Nemandi getur beitt skýrum og áheyrilegum framburði 
 
Nemandi getur átt góð samskipti hlustað og sýnt kurteisi 
 
Nemandi getur lesið sér til skilnings og ánægju einfaldan 
texta og valið sér lesefni. 
 
Nemandi þekkir hugtökin nafnorð, sagnorð, lýsingarorð, 
samheiti, andheiti, sérnöfn, samnöfn 
 
Nemandi þekki hástafi og lágstafi og geti skrifað einfaldan 
texta frá eigin brjósti. 
 
Nemandi getur unnið skapandi með tungumálið með rím 
og eigin tjáningu og beitt fjölbreyttum orðaforða. 
 
 
4.bekkur 
 
Nemandi getur hlustað af athygli á innlögn kennara á 
námsefni. Getur endursagt efni og dregið saman 
aðalatriði. 
 
Nemandi geti tekið þátt í umræðum, sagt frá og hlustað af 
athygli á aðra. 
 
Nemandi geti hlustað og horft með athygli á upplestur, 
leikið efni og greint frá upplifun sinni. 
 



Uppbygging setninga (flokkar 
orðin, stór stafur í byrjun 
setninga og punktur í lokin).  
Sérnöfn og samnöfn í 
nafnorðum. 
Lýsingarorð = stigbreyting 
Nafnorð = greinir og kynna 
fallbeygingu.  
 
Upplestrarhátið 
Nemendur fá texta heim til þess 
að æfa upplestur. 
 
Heimalestrarátak byrjar. 
Lestur er bestur. Markmið að 
lesa 5x í viku 10-15mín í senn 
með foreldrum. 
 
Mars 
4 tímar í töflu á viku 
(Sögustund 1x í viku 
Málfræði 2x í viku 
Yndislestrarstund 1x í viku) 
 
Sögustund 
Klára ævintýrið og kennari skrifar 
leikrit útfrá hugmyndum 
nemenda sem æfa framsögn og 
leikræna tjáningu.  
 
Málfræði 
1 Halda áfram með tvöfalda 
samhljóða og orðflokkana. 
2 Skrift - tengiskrift,  
Há- og lágstafir skrifaðir á 
ósýnilegar línur þannig það sé 
rétt útfrá ítalíuskrift. 
3 Ljóð - ferskeytla - rím - segja 
ljóð með réttum áherslum. 
4 Andheiti - samheiti. 
 
Upplestrarhátið 
Æfa upplestur 
 
Heimalestrarátak heldur áfram. 
 

Nemandi geti valið sér lesefni eftir áhuga, lesið sögur, ljóð 
og létt efni sem hæfir lestrargetu sér til ánægju og 
skilnings. 
 
Nemandi geti dregið rétt til stafs og skrifað rétt og 
læsilega.  
 
Nemandi geti beitt einföldum stafsetningarreglum og notað 
tiltæk hjálpargögn við hæfi. 
 
Nemandi geti skrifað texta um þekkt efni eða eigið 
áhugamál í vinnubók. 
 
Nemandi geti beitt töluðu máli og rituðu af nokkru öryggi 
og ræður yfir orðaforða og málskilningi sem hæfir þroska. 
 
Nemandi þekki málfræðihugtök eins og eintala, fleirtala, 
kyn, fall, og stigbreyting. 
 
Nemandi geti raðað í stafrófsröð og þekki notagildi þess. 
 
Nemandi geti lesið sér til ánægju og fróðleiks á ágætum 
hraða og af skilningi. 
__________________________________________ 
 
Námsmat 
 
 
 
Vinnumat kennara 
 
Þátttaka og áhugi/samvinna/frumkvæði/sköpun 
 
Skil á vinnubókum og verkefnum 
 

 

 

 



 
 
 
Apríl 
4 tímar í töflu á viku 
(Sögustund 1x í viku 
Málfræði 2x í viku 
Yndislestrarstund 1x í viku) 
 
Sögustund 
Æfa leikrit - læra texta utanað, 
skýr framsögn. 
 
Málfræði 
Halda áfram að æfa málfræðina 
frá fyrri þremur mánuðum. 
 
Upplestrarhátíð 
Æfa að lesa upphátt fyrir framan 
bekkinn sinn texta. 
 
Lestur 
Lesa a.m.k. einu sinni í viku fyrir 
kennarann  og halda lestri áfram 
heima 5x í viku. 
 
Maí 
3 vikur í aðalkennslu alls 37 st. 
4 tímar í töflu á viku 
(Sögustund 1x í viku 
Málfræði 2x í viku 
Yndislestrarstund 1x í viku) 
Smásagnagerð og teiknaðar 
myndskreytingar við söguna. 
 
Upplestrarhátíð 
Farið yfir leiðbeiningar varðandi 
upplestur, rætt um líkamsstöðu, 
raddstyrk, notkun talfæra, 
framburð, tíma og þagnir, blæbrigði 
og túlkun og samskipti við 
áheyrendur. 
Upplestur æfður. 
 
Sögustund 
Æfa leikrit - læra texta utanað, 



skýr framsögn. 
 
Málfræði 
Halda áfram að æfa málfræðina 
frá fyrri þremur mánuðum. 
 
Upplestrarhátíð 
Æfa að lesa upphátt fyrir framan 
bekkinn sinn texta 
 
Lestur 
Lesa a.m.k. einu sinni í viku fyrir 
kennarann og halda lestri áfram 
heima 5x í viku. 
 
Júní 
2 timar í töflu. Frágangur og 
kennslulok. 

 
 


