


 

 

 




















Íslenska 3.bekkur 

  
Markmið Markmiðum er skipt niður í fjóra flokka; lestur og bókmenntir, 

framsögn hlustun og áhorf, ritun og málfræði.  
 
Lestur og bókmenntir 
Helstu markmið þessa flokks eru að nemendur læri að njóta 
lesturs og lesi sér til gagns og ánægju. Einnig verður lög 
áhersla á að vinna með lestexta þ.e. lesa, greina og skilja 
innihald texta og geta greint frá því sem þau lesa. Einnig 
verður áfram unnið með að auka lestrar öryggi þeirra og 
kenna þeim gildi helstu greinarmerkja eins og punkt, kommu 
og spurningarmerki. Nemendur munu einnig kynnast 
ljóðagerð og búa til sín eigin ljóð með einföldu endarími og 
læra valin ljóð.  
 
Ritun 
Markmið ritunnar er að nemendur læri að beita blýanti rétt, 
staðsetja stafi á línur, hafa hæfilegt bil á milli orða sem og að 
gera greinarmun á hástöfum og lágstöfum. Einnig að 
nemendur dragi rétt til stafs og temji sér vönduð vinnubrögð. 
Nemendum fá tækifæri til að semja og skrifa sögu. 
 
Framsögn, hlustun og áhorf 
Hér verður skýr og áheyrilegur framburður hafður að 
leiðarljósi. Nemendur munu einnig vinna með eigin tjáningu 
frammi fyrir hópi sem og að sýna öðrum virðingu og athygli á 
meðan þeir tala.  
 
Málfræði 
Helstu markmið eru að nemandi: 

 Þekki mun á hástöfum og lágstöfum 

 þekkir samhljóð og sérhljóð 

 þekki hugtökin andheiti og samheiti 

 geti greint samsett orð 

 þekki nafnorð og geti greint kyn þeirra og tölu 

 þekki mun á sérnöfnum og samnöfnum 

 átti sig á reglunni um tvöfaldan samhljóða 

 skrifi stuttan texta 

 þekki lýsingarorð og nafnorð  

 geti raðað orðum í stafrófsröð 

 þekki nútíð og þátíð 

Námsefni Ritrún 2 eitthvað inn í Ritrúnu 3 
Skrift 2 og Skrift 3 
Ítalíuskrift 
Lesrún 1 og valin verkefni 
Verkefni frá kennara 



Kennslu- 
aðferðir og 

skipulag 

Mikilvægt er að nemendur temji sér sjálfstæð vinnubrögð 
sem og samvinnu við aðra. Unnið verður í hópum og 
hringekju en einnig fær nemendi tækifæri til að vinna 
einstaklingslega og á sínum hraða.  

Heimanám Lestarbók og verkefni frá kennara.  

Námsmat Unnið verður með símat og námsmarkmið af mentor.is.  
Sérkennari mun sjá um skimanir og lestrarpróf þegar það á 
við.  

 

Stærðfræði 3.bekkur 

 

  
Markmið Að nemandi: 

 geti skipt tölum í hundrað, tugi og einingar 

 geti talið og skráð talnaröð upp í hundrað 

 geti lagt saman tveggja og þriggja stafa tölur 

 geti dregið frá tveggja og þriggja stafa tölur 

 geti tekið til láns og geymt 

 geti lesið af bæði skífuklukku og tölvuklukku 

 þekki grunnformin og þekki þrívíð form 

 geti fundið spegilás og búið til samhverfar myndir 

 geti lesið af hitamæli og skráð niðurstöður 

 geti notað fjölbreytt hjálpargögn við útreikninga 

 geti notað einföld mælitæki til að mæla lengd og 
breiddd 

 geti flokkað, talið, skráð og lesið úr niðurstöðum og 
sett upp í einfalt súlurit 

 geti lesið og skilið einföld orðadæmi 

 þekki táknin + - = < >  

 geti námundað að næsta tug 
 
Innan þessara markmiða koma svo undirmarkmið sem sjást inni á 
mentor.is 

Námsefni Sproti 3a og 3b, nemendabækur og æfingarhefti 
Í undirdjúpunum, 10 – 20, verkefni í vasareikni 

Kennslu- 
aðferðir og 

skipulag 

Aðalvinnulag í stærðfræði verður í formi hringekju þar sem nemendur 
fara á milli stöðva og vinna saman í vinnubókum, spilum og 
hlutbundinni stærðfræði.  
Nemendur munu einnig fá tækifæri til að vinna einstaklingslega í efni 
við hæfi.  

Heimanám Æfingahefti Sprota og valin verkefna frá kennara 



Námsmat Í lok hvers kafla í Sprota eru sjálfspróf sem nemendur taka. Þau verða 
að hluta notuð í námsmati en annars er símat í gangi allan veturinn og 
unnið eftir markmiðum sem eru inni á mentor.is 

 

 

Samfélags- og náttúrufræði 

  

Markmið Að nemendur læri um himingeiminn og tunglið 
Að nemendur læri að vinna saman 
Að nemendur læri að taka tillit til annarra 

Námsefni Komdu og skoðaðu himingeiminn 
Allt milli himins og jarðar - Tunglið 

Kennslu- 
aðferðir og 

skipulag 

Þessar bækur verða unnar í lotum og samþættar inn í önnur fög, svo sem 
list og verkgreinar. Notaðar verða fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

Heimanám Ekkert 

Námsmat Þáttaka í tímum, virkni og vinnubrögð verða metin.  

 

Teymiskennsla 1.-3.bekkur 

samþætting: íslensku, stærðfræði og samfélagsgreina 

Viðfangsefni 
 

 Bílinn 

 Jólakötturinn 

 Köngulær  
 

Námsefni Komdu og skoðaðu Bílinn 
 
Bækur af bókasafni, þjóðsögur og fleira 
 
Allt milli himins og jarðar – köngulær 
 
Veraldarvefurinn 

Markmið Aðalmarkmið er að samþætta íslensku, stærðfræði og samfélagsgreinar 
saman í heildstætt þemaverkefni sem unnið er í teymiskennslu. 
Nemendur blandast í 1.-3. bekk í nokkra hópa og fræðast á margvíslegan 
hátt um þessi þrjú viðfangsefni. 
 

Kennsluaðferðir 
og skipulag 

Vinnubókakennsla, sýnikennsla, einstaklingskennsla, samvinnunám. 
Notast verður við hringekjuform, stöðvavinnu og samvinnu.  
Munum leitast við að vera með eins skapandi- og verklegakennsluhætti og 
hægt er hverju sinni. 

Námsmat  Virkni í tímum, vinnubrögð og áhugi metin. 



 

Lífsleikni 

 

  

Markmið Lífsleikni er unnin í öllum tímum allt skólaárið. Nemendur eru að fá mikla 
kennslu og þjálfun í samvinnu, samkennd, félagslegri hegðun, 
sjálfstrausti og samskiptum.  

Námsefni Valin verkefni og verklegar æfingar 

Kennslu- 
aðferðir og 

skipulag 

Dagleg þjálfun og bekkjarfundir 1x í viku í tengslum við Olweus 

Heimanám Ekkert heimanám 

Námsmat Ekkert námsmat 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


