
ÍSLENSKA  2022-2023 Samþætt með samfélags- og náttúrufræði                                            3 . BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

ágúst/sept Byrjendalæsi og MM 

Skýjað með kjötbollum 

á köflum 

 

Vertu þú 

 

Refurinn 

Lykilorð - orðmyndir 
Matarkista: sérnöfn 

Viðbrigðin: br & vinnubrögð  BL 

Lágskýjabakkinn: samsett orð & 

veður-orð 

Fjölbreytileikinn: kyn nafnorða og 

greinir 

lágfóta: lýsingarorð 

Fjölbreyttar verkefnamiðaðar 

kennsluaðferðir: 

-          Hljóðaaðferð 

-          Byrjendalæsi 

-          innlögn 

-          umræður 

-          hlustun 

-          verkefnavinna 

-          einstaklingsvinna 

-          samvinnunám 

-          samræðuaðferðir 

-          uppgötvunarnám 

-          námsleikir 

-          spil 

-          útikennsla 

-          söngur 

-          endurtekning 

-          sýnikennsla 

-          bein kennsla 

-          tvenndarvinna 

-          hópavinna 

-          föndur 

-          stöðvavinna 

-          hringekjur 

Skil á heimalestri 

Símat byggt á lykilhæfni: 

-   virkni 

-   vinnubrögð 

-   færni 

-   skilningur 

-   einbeiting 

Lesskilningsathugun 

Lesferill MMS 

Sjálfsmat og jafningjamat 

Hæfnieinkunn gefin fyrir 

hvern þátt samkv. 

aðalnámskrá 

 

 

 

 

 

október Byrjendalæsi og MM 
Refurinn 

 

K&S fjöllin 

 

 

Stjörnustríð 

Lykilorð - orðmyndir 
Melrakki: samheiti 

 

þverhnípt: þv & lo 

Öræfajökull: ll & sérnöfn 

 

Himingeimurinn: samsett orð 

 

nóvember Byrjendalæsi og MM 
Íslenskir rithöfundar 

 

 

Moli litli nr. 3 og 4 

MH&J: könguló 

Lykilorð - orðmyndir 
Þema 

 

 

Tvinnaspottann: nn reglan 

staðnæmdist: sagnorð 

 

desember Byrjendalæsi og MM 
Kirikou 

Koma jól (ljóð) 

Lykilorð - orðmyndir 
Jákvæð samskipti 

jólunum: forskeytið jól og rifja 

upp rím 

 

janúar Byrjendalæsi og MM Lykilorð - orðmyndir 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 

 



 

STÆRÐFRÆÐI 2022-2023              3. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

ágúst/sept Áhersla:  

 

• Upprifjun  

•  Leggur saman með því að 

geyma  

• Dregur frá og kann að taka til 

láns  

• Getur margfaldað með 

margföldunartöflun 1-5 

• Skilur að margföldun og deiling 

eru andhverfar aðgerðir.  

• Námundun 

• Kann að nota vasareikni 

 

-          innlögn 
-          umræður 
-          verkefnavinna 
-          einstaklingsvinna 
-          samvinnunám 
-          samræðuaðferðir 
-          uppgötvunarnám 
-          spil 
-          endurtekning 
-          sýnikennsla 
-          bein kennsla 
-          tvenndarvinna 
-          stöðvavinna 

  -          hringekjur 

 

Könnun úr efnisþáttum 

Jafningjamat og/eða 

Sjálfsmat  

Nóvember 

október Áhersla: Hnitakerfið.   

Tölur stærri en þúsund 

og minni en núll. 

Margföldunartaflan  

 

 

• Talnaskilningur – stærri tölur  

• Kann að finna og skrá hnit í 

hnitakerfi.  

• Getur námundað tölur að tug og 

hundraði.  

• Kann margföldunar-töflur 1-10. 

nóvember Áhersla: Tími og klukka 

Almenn brot 

 

 

• Kann á klukku.  

• Getur unnið með tímareikning út 

frá tímatöflum.  

• Þekkir alm. brotin 1/2, 1/3, ¼,1/8.  

• Þrautalausnir. 

desember Áhersla:  Samlagning og 

frádráttur. Rúmfræði 

Samhverfa og mynstur 

 

 

 

• Hugarreikningur, talnalínur og 

heilabrot í samlagningu og 

frádrætti  

• Kann að stækka eða smækka 

flatarmyndir.  

•  Þekkir helstu flutninga í hnitakerfi, 

þ.e. speglun, hliðrun og snúning. 

janúar Áhersla: Rúmfræði frh. 

Upprifjun síðustu 

mánaða. 

• Getur fundið ummál og flatarmál 

ýmissa forma.  

• Upprifjun úr völdum þáttum 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 



 


