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Stærðfræði 3. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Fær viðeigandi verkefni til að fást við með velferð hans í huga. 

 Fær hjálpargögn við hæfi til að leysa stærðfræðiverkefni. 
 
 

Læsi 
Nemandi: 

 Fær þjálfun í talnalæsi og hugtakalæsi. 

 Getur lesið stærðfræðileg tákn. 

 Getur lesið og skilið stærðfræðiverkefni eins og þau koma fyrir í orðadæmum og 
einföldum textaverkefnum. 

 Getur aflað sér upplýsinga úr einföldum töflum og súluritum. 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Fær tækifæri til að rækta hæfileika sína. 

 Fær kennslu sem miðast við einstaklingsþarfir. 

 Getur unnið einn og í samvinnu við aðra að því að rannsaka, greina, túlka, setja 
fram tilgátur og finna lausnir á viðfangsefnum sem tengjast samfélagi og umhverfi. 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Ber virðingu fyrir umhverfi sínu. 

 Notar ýmiskonar efnivið úr nærumhverfinu við lausn verkefna. 

 Hugar að eigin velferð og annarra. 

 Tileinkar sér það viðhorf að það sé gagnlegt að hafa stærðfræði á valdi sínu og 
með ástundun geti hann  náð tökum á henni. 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Virðir og tekur þátt í lýðræðislegum ákvörðunum í hóp eða bekk þegar við á.  

 Þróar með sé  hæfni til að rökstyðja og leggja mat á rökstuðning annarra með hjálp 
stærðfræðinnar.  

 Tekur virkan þátt í samræðum um námsþætti hverju sinni. 

 Fær námsefni og kennslu við hæfi. 

 Fær þjálfun í að rökræða niðurstöður og leggja mat á rökstuðning frá öðrum. 

Sköpun 
Nemandi: 

 Notar sköpunarkraft og innsæi til að setja námsefnið í samhengi og tengja það við 
fyrri reynslu. 

 Leitar lausna við vinnu sína. 

 Notar leik við þekkingarleit sína. 

 Fær tækifæri til að tjá sig á skapandi hátt. 

 Fær tækifæri til að nálgast viðfangsefnin á hlutbundin hátt og ýtt undir skapandi 
hugsanir eins og kostur er. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Lögð er áhersla á fjölbreyttar kennsluaðferðir til að auka gæði námsins, s.s.innlagnir kennara, umræður, leitaraðferðir, útikennslu, verklegar æfingar, stöðva- og hlutbundna 
vinnu. Stærðfræðikennslan fer ýmist fram sem einstaklings-, para-, hópvinna, kennt er í hringekju formi. 

Tölur og algebra 
Nemandi getur: 

 Lesið, skrifað og borið saman tölur upp í 
1000. 

 Táknað tölur upp í 1000 með 
peningum. 

 Skipt þriggja stafa tölu upp í hundruð, 
tugi og einingar. 

 Unnið með talnarunur/talnamynstur 
þar sem tölur fara ýmist stækkandi og 
minnkandi. 

 Á mismunandi vegu leyst þriggja stafa 
samlagningar og frádráttar dæmi.  

 Notað margföldunartöflurnar frá 0x-10x 
við lausn á einföldum margföldunar og 
deilingardæmum í daglegu lífi. 

 Skilið að jöfnunarmerkið sé tákn fyrir 
tvær stæður sem eru jafn stórar. 

 Unnið með óþekkta stærð. 

 Leyst einfaldar stærðfræðiþrautir og 
orðadæmi. 

 Skilið einföld almenn brot sem hluta af 
heild þar sem notuð eru dæmi úr 
daglegu lífi. 

 Námundað að tug og hundraði. 
 
 
 

 

Nemandi: 

 Vinnur með tölur frá 0-1000 á fjölbreyttan 
hátt s.s. spil og hlutbundin vinna. 

 Skrifar upp tölur og skiptir þeim upp eftir 
sætum. 

 Staðsetur tölur í hundraðtöflur 0-1000. 

 Notar kennslupeninga við lausn verkefna. 

 Notar sætisgildakubba við vinnu með 
þriggja stafa tölur. 

 Notar spil til að tákna þriggja stafa tölur. 

 Telur með því að hoppa ákveðin fjölda 
skrefa í einu. 

 Staðsetur tölur í talnarunur sem fara 
annaðhvort minnkandi eða stækkandi. 

 Ber saman stærð talna á talnalínu með því 
að staðsetja tölur og lesa af talnalínu. 

 Kynnist mismunandi aðferðum við 
samlagningu og frádrátt og notar 
talnaskilning sinn til að skipta tölum í tugi 
hundruð og þróa eigin reikniaðferðir við 
samlagningu og frádrátt. 

 Notar vasareikni við vinnu sína. 

 Notar endurtekna samlagningu, hoppar á 
talnalínu, byggir úr kubbum og notar 
rúðunet við vinnu í margföldun. 

 Þjálfar staðreyndarþekkingu í margföldum, 
töflurnar frá 0x-10x. 

 Notar ýmis söfn, peninga og spil og skiptir í 
minni söfn. 

 Notar endurtekin frádrátt við deilingu. 

 Kynnist tengslum reikniaðgerðanna 
fjögurra.  

Markmiðabundið námsmat í 
námsframvindu í Mentor. Eftir hvern 
námsþátt eru teknar kannanir úr Sprota 
3a og 3b. 
 
Markmiðin eru eftirfarandi: 

 Þekkir hundrað, tugi og einingar. 
 Vinnur með talnarunur. 
 Telur út rúmmál og flatarmál. 
 Vinnur með tölur upp í 1000. 
 Leggur saman tölur með summu allt 

að 1000. 
 Dregur frá tölur undir 1000. 
 Leysir einföld deilingardæmi. 
 Leysir samlagningar- og 

frádráttardæmi þar sem annar 
liðurinn er óþekktur. 

 Skráir í talnahús. 
 Vinnur með almenn brot. 
 Þekkir 2-6x töfluna ásamt 10x 

töflunni. 
 Leysir einföld orðadæmi. 

 Sproti 3a og 3b 
nemendahefti og æfingabók. 

 Valin verkefni úr Einingu og Í 
undirdjúpunum og Línunni. 

 Verkefni á vef nams.is. 

 Stærðfræðiforrit á nams.is. 

 Stærðfræðiforrit fyrir ipad. 

 Hlutbundin verkefni tengd 
hverjum námsþætti fyrir sig. 

 Spil 

 Kubbar 
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 Námundar tölur að næsta tugi og hundraði 
m.a. með notkun talnalínu. 

 Vinnur verkefni með óþekkta stærð. 

 Vinnur með almenn brot í daglegu lífi. 

 Skoðar og vinnur með brot sem hluta af 
heild. 

 Skráir og litar almenn brot. 

Rúmfræði 
Nemandi getur: 

 Borið kennsl á og þekkt heiti algengustu 
form sem eru tví- og þrívíð: 
ferhyrningur, ferningur, rétthyrningur, 
samsíðungur, sívalningur, 
ferstrendingur, teningur, kúla, píramídi. 

 Búið til samhverfar myndir og þekkt 
speglun og spegilása. 

 Dregið spegilás. 

 Búið til einföld rúmfræðimynstur. 

 Þekkt rétt horn, hvöss horn og gleið 
horn. 

 Lýst staðsetningu punkts í rúðuneti. 

 

Nemandi: 

 Flokkar tví- og þrívíð form eftir eiginleikum 
þeirra s.s hliðum, hornum, hliðarbrúnum 
og flötum. 

 Ber kennsl á tví- og þrívíð form í 
tölvuforritum. 

 Skoðar hvaða fleti þarf til að búa til þrívíð 
form. 

 Vinnur með rúmfræðileg form í umhverfi 
sínu. 

 Vinnur með Tangram. 

 Klippir út og býr til þrívíð form. 

 Teiknar, litar og perlar samhverfar myndir. 

 Finnur og dregur spegilása. 

 Skoðar einkenni horna.  

 Flokkar rúmfræðileg form eftir hornum. 

 Staðsetur og færir til hluti/reiti í rúðuneti. 
 

Markmið: 

 Þekkir hugtökin samsíða og 
samsíðungur. 

 Þekkir muninn á ferningi og 
rétthyrningi. 

 Þekkir hugtökin spegilás og 
samhverfa. 

 Staðsetur punkta í einföldu hnitakerfi. 
 
 

Mælingar 
Nemandi getur: 

 Áætlað, mælt og borið saman lengdir, 
þyngdir, rúmmál og flatarmál. 

 Lesið af klukku á hefðbundin og 
stafrænan hátt. 

 Reiknað út tímann milli einfaldra 
tímasetninga.  

 

Nemandi: 

 Vinnur og ræðir mælingar í daglegu lífi. 

 Breytir sentimetrum í metra og öfugt. 

 Ber saman mismunandi þyngdir. 

 Framkvæmir lengdarmælingar með 
reglustiku og málbandi. 

 Telur út flatarmál í rúðuneti. 

 Teiknar myndir í rúðunet. 

 Finnur út rúmmál með því að telja teninga. 

 Skoðar tímasetningar í daglegu lífi. 

 Býr til eigin klukku með 2x12 klukkutímum. 

 Les og skráir tímasetningar. 

Markmið: 

 Framkvæmir einfaldar mælingar með 
reglustiku og málbandi. 

 Breytir cm. í m. og öfugt. 
 Les af klukku og skráir tímasetningu. 
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Tölfræði og líkindi 
Nemandi getur: 

 Safnað saman og flokkað einföld gögn í 
viðeigandi flokka. 

 Sett fram upplýsingar í töflu. 

 Lesið úr einföldum töflum og súluritum. 

 

Nemandi: 

 Gerir einfaldar kannanir. 

 Flokkar upplýsingar og skráir með 
talningastrikum. 

 Les úr súluritum og töflum. 

 Býr til súlurit. 

 Skráir og sýnir gögn með talningastrikum, í 
töflum eða súluritum 

Markmið: 

 Safnar upplýsingum og skráir á 
fjölbreyttan hátt. 
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Íslenska 3. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Gerir sér grein fyrir hvað felst í góðum samskiptum. 

 Nýtir styrkleika sína til að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. 

 Tileinkar sér jákvæðan skólabrag. 

 Skilur mikilvægi heilbrigðs lífernis. 

Læsi 
Nemandi: 

 Geti tjáð sig á einfaldan hátt um viðfangsefni sitt. 

 Noti hugtök sem tengjast viðfangsefninu hverju sinni. 

 Lesi í umhverfið á gagnrýninn hátt. 

 Fari eftir fyrirmælum í viðfangsefnum hverju sinni. 

 Þjálfist í lesskilningi, auki orðaforða og efli myndlæsi. 
 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Fái tækifæri til að rækta hæfileika sína og þroskist á eigin forsendum. 

 Tileinkar sér almennar kurteisisvenjur í samskiptum. 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Tekur virkan og lýðræðislegan þátt í skólasamfélaginu. 

 Er meðvitaður um góða umgengni. 

 Ber virðingu fyrir eigum sínum og annarra. 
 

Lýðræði  og mannréttindi 
Nemandi: 

 Þekki vel starfshætti skólans, s.s. skólareglur, skipulag og áherslur. 

 Fái fjölbreytt námsefni og kennslu við hæfi. 

 Fái tækifæri til að velja verkefni eftir áhugasviði og bera ábyrgð. 

Sköpun 
Nemandi: 

 Getur unnið verkefni á skapandi hátt.  

 Fær tækifæri til að vinna með myndsköpun, myndasögur og hugtakakort. 

 Fær tækifæri til að beita ímyndunarafli við vinnu sína. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið  Leiðir Mat Námsgögn 
Málfræði 
Nemandi getur: 

 Beitt töluðu og  rituðu máli. 

 Notað fjölbreyttan orðaforða. 

 Skilið fjölbreyttan texta og haft góðan 
málskilning. 

 Greint á milli sérhljóða og samhljóða. 

 Þekkt reglu um ng/nk, helstu reglur um 
stóran staf og tvöfaldan samhljóða og 
notað þegar við á. 

 Skilið að orð eru sett saman úr 
atkvæðum og orðhlutum. 

 Þekkt hugtökin orð og málsgrein. 

 Þekkt samheiti og andheiti. 

 Þekkt  no., so. og lo. 

 Þekkt kyn og tölu nafnorða. 

 Notað greini (minn og  mín reglan). 

 Notað sagnorð í nútíð og þátíð. 

 Raðað orðum með sama upphafsstaf í 
stafrófsröð. 

 Skrifað stóran staf í upphafi málsgreina. 

 Greint á milli sérnafna og samnafna. 

 Notað algeng greinarmerki. 

Nemandi: 

 Vinnur með texta úr barnabókum og  
náttúru- og samfélagsfræðinámsefni.  

 Vinnur með námsbækur, leiki og spil.  

 Notar „Orð af orði“ námstækni, sem eflir 
áhuga nemenda á orðskilningi þar sem 
farið er í ýmsa leiki og orðavinnu.  

 Safnar orðum frá eigin brjósti og vinnur 
með þau.  

 Þjálfar undirstöðuþætti í málfræði og 
stafsetningu, svo sem stóran og lítinn staf, 
réttritun, bil á milli orða, stafrófið, samsett 
orð, samheiti, andheiti, sérnöfn, samnöfn, 
kyn orða, eintölu og fleirtölu.  

 Notar gagnvirkt efni til frekari þjálfunar.  

 Vinnur ýmist einn, í pörum eða í litlum 
hópum við úrlausn verkefna. 

 
 
 
 
 
 

Markmiðabundið námsmat er í 
námsframvindu í Mentor. 

 
Gefið er fyrir eftirfarandi þætti. 
Nemandi: 

 Getur raðað orðum með sama 
upphafsstaf í stafrófsröð.   

 Býr til samsett orð úr orðhlutum. 

 Skrifar stóran staf í upphafi 
málsgreina. 

 Þekkir samheiti og andheiti. 

 Þekkir muninn á sérhljóðum og 
samhljóðum.   

 Þekkir muninn á samnöfnum og 
sérnöfnum.  

 Þekkir kyn nafnorða.  

 Þekkir tölu nafnorða.   

 Þekkir lýsingarorð.   

 Þekkir sagnorð.   

 Hefur náð valdi á notkun tvöfaldra 
samhljóða.   

 Beitir n og nn reglunni.   
 

Íslenskukennslan fer fram í 
hringekjum. Samfélags- og 
náttúrufræðigreinar eru 
samþættar við íslenskuna. Unnið 
er út frá barnabókum og bókin er 
tvinnuð við alla þætti 
íslenskukennslunnar. 

 

 Ritrún 2 og 3.  

 Valdar barnabækur. 

 Kennsluforrit 

 Vinnuhefti og annað ítarefni.  

 Valin orð í tengslum við 
þemu „Orð af orði“ og tengd 
verkefni. 

 Dagblaðaverkefnið Dagblöð í 
skólum. 

Talað mál, hlustun og áhorf 
Nemandi getur: 

 Talað með skýrum og áheyrilegum 
framburði fyrir framan hóp og tileinkað 
sér reglur úr Framsagnarsekk. 

 Átt góð samskipti, hlustað og tileinkað 
sér amboð fyrir áheyrendur. 

 Endursagt frásagnir og sögur og tekið 
þátt í umræðum. 

 Sagt frá eftirminnilegum atburðum og 
lýst ákveðnu fyrirbæri. 

Nemandi: 

 Tjáir sig munnlega fyrir framan kennara og 
bekkjarfélaga.  

 Kynnir verkefni sem hann hefur unnið t.d. í 
íslensku og samfélagsfræði, les upphátt og 
segir frá.   

 Þjálfast í að hlusta m.a. á upplestur úr 
bókum og frásögnum af ýmsum toga.  

 Tekur þátt í hlutverkaleikjum. 

 Tekur þátt í bekkjarkvöldum og 
samverustundum á sal. 
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 Flutt ljóð og texta og tjáð sig með hjálp 
leikrænnar tjáningar. 

 Nýtt sér efni á rafrænu formi. 

 Þjálfast í frásagnar -, samræðu-, rökræðu- 
og umræðuþáttum og spyr spurninga. 

 Vinnur ýmist einn, í pari eða í litlum hópum 
við úrlausn verkefna. 

Lestur og bókmenntir 
Nemandi getur: 

 Lesið 155-170 atkvæði á mínútu og 
aukið lestrarhraða sinn. 

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða 
og stafa þannig að lestur sé lipur og 
skýr. 

 Lesið sér til gagns og gamans. 

 Tengt þekkingu og reynslu við lesefni 
hverju sinni. 

 Þekkt bókmenntahugtökin, 
sögupersóna, söguþráður, atburðarás, 
umhverfi og boðskapur. 

 Þekkt ævintýri o.fl. textagerðir (sjá 
Vörður og vegvísa fyrir 3.b í Textasarpi). 

 Beitt fáeinum algengum hugtökum í 
bragfræði, kvæðum og vísum. 

 Aflað sér upplýsinga s.s. úr bókum og 
rafrænu formi. 

 Rýnt í texta og greint aðalatriði. 

Nemandi: 

 Les sögur, ljóð, þjóðsögur, ævintýri o.fl.   
 Segir frá og útskýrir verkefni sem hann 

hefur unnið.  
 Lærir ljóð og vinnur með inntak þeirra og 

orðskýringar.  
 Lærir mismunandi form sagna og ljóða.  
 Vinnur ýmist einn, í pörum eða í litlum 

hópum við úrlausn verkefna 

 

Markmiðabundið námsmat er í 
námsframvindu í Mentor. 

 
Metnir eru eftirfarandi þættir: 

 Lestrarhraði. 

 Villuprósenta (hversu rétt er lesið). 

 Framburður, skýrleiki, stoppar við 
punkta og kommur. 

 Þátttaka nemenda og vönduð 
vinnubrögð í bókmenntum. 

 

 

 Valdar sögur. 

 Þjóðsögur 

 Ævintýri 

 Dæmisögur 

 Ljóð í tengslum við 
viðfangsefni hverju sinni.  

 
 

Ritun, skrift og stafsetning 
Nemandi getur: 
Skrift: 

 Þróað með sér læsilega og fallega 
rithönd. 

 Haldið rétt á skriffærum. 

 Dregið rétt til stafs. 

 Haft jafnt bil á milli orða. 

 Haft jafnan halla á skriftinni. 

Nemandi: 

 Vinnur fjölbreytt ritunarverkefni sem reyna 
á ólíka þætti.   

 Vinnur með ljóð, sögur, frásagnir og „Orð 
af orði“.    

 Vandar frágang verkefna. 

 Rýnir í eigin texta. 

 Notar gagnvirkt efni til frekari þjálfunar.  

Markmiðabundið námsmat er í 
námsframvindu í Mentor. 
 
Gefið er fyrir eftirfarandi þætti: 
Skrift:  

 Dregur rétt til stafs. 

 Heldur rétt á skriffæri. 

 Notar tengingar sem búið er að 
kenna. 

 Ritrún 2 og 3.  

 Ítalíuskrift 2A og 2B. 

 Ýmsar skriftaræfingar 

 Námsefni af vef 
Námsgagnastofnunnar og 
önnur verkefni. 
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 Notað skriftartengingar sem kenndar 
hafa verið. 

 Látið stafi sitja á línu. 

 Notað spássíu. 

 Skipt orði á milli lína. 

 Skrifað eftir forskrift. 
 
Stafsetning: 

 Notað stóran staf í upphafi setninga. 

 Þekkt greinamerkjaþríhyrninginn (sjá 
viðmið fyrir 3.b). 

 Notað samtengingakeðju (sjá 
Skriftarskrín fyrir 3.b). 

 Gert greinarmun á hástöfum og 
lágstöfum. 

 
Ritun: 

 Notað fyrirmyndarmálsgrein. 

 Byggt upp sögu og frásögn eða samfellt 
mál og tjáð hugsun sína í rituðu máli. 

 Ritað texta í tölvu og komið frá sér 
þekkingu á skipulagðan hátt. 

 Unnið með hugtakakort. 

 Beitt töluðu og  rituðu máli. 

 Eflt orðaforða sinn og málskilning. 

 

 Vinnur ýmist einn, í pari eða í litlum hópum 
við úrlausn verkefna. 
 
 

 

 Lætur stafi sitja á línu. 

 Hefur jafnt bil á milli orða. 

 Greinir á milli há og lágstafa. 

 Sýnir vandvirkni. 
 

 
Stafsetning: 

 Prófið Aston Index, stafsetning stakra 
orða eftir upplestri fyrir 3. bekk er lagt 
fyrir alla nemendur í skólabyrjun. 

 Skrifar stóran staf í upphafi 
málsgreina. 

 Beitir n og nn reglu. 

 Notar greinarmerki skv. Vörðum og 
vegvísum fyrir 3. bekk. 

 Hefur náð valdi á notkun reglna um 
tvöfaldan samhljóða. 

 
Ritun: 

 Skrifar hæfilega langar málsgreinar.   

 Skráir hugtakakort eftir munnlegri 
frásögn eða útfrá mynd/þekkingu.   

 Notar fjölbreyttar samtengingar. 

 Notar fjölbreytt orð. 

 Ritar sögu með atburðarás. 

 Gefur frásögn titil. 

 



Skólanámskrá Hofsstaðaskóla                                 3. bekkur samfélagsgreinar    

Uppfært maí 2016 

Samfélagsgreinar 3. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Notar styrkleika sína til að byggja upp og efla sjálfsmyndina. 

 Temur sér heilbrigt líferni í víðum skilningi. 

 Tileinki sér helstu áhersluþætti heilbrigðis. 

 Geri sér grein fyrir hvað felst í góðum samskiptum. 
 

Læsi 
Nemandi: 

 Tileinki sér læsi í víðum skilningi. 

 Átti sig á mikilvægi tungumálsins í námi, starfi og lýðræðisþátttöku fólks. 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Sé meðvirkur í að skapa samfélag jafnréttis og réttlætis. 

 Skapar sér tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína og lifa 
ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda umburðarlyndis og jafnréttis. 

 Greini kringumstæður og fordóma sem geta leitt til mismunar og forréttinda. 

 Skoði ólíkt aðgengi að samfélagslegum gæðum. 
 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Geri sér grein fyrir að mikilvægi eigin velferðar og annarra er forsenda sjálfbærrar 
þróunar. 

 Læri að þróun samfélags sé samspil umhverfis, félagslegra þátta og efnahags. 

 Læri að sjálfbær þróun getur einungis átt sér stað innan þeirra takmarka sem 
vistkerfi jarðar setja okkur. 

 
  

Lýðræði og og mannréttindi 
Nemandi: 

 Læri að taka afstöðu til siðferðilegra álitamála. 

 Sýni samábyrgð og meðvitund sem gerir hann færan um að taka þátt í að móta 
samfélag sitt. 

 Læri að umhyggja fyrir fólki, dýrum og umhverfi er hluti lýðræðismenntunar. 

 Læri að bera virðingu fyrir manngildi hvers og eins. 

Sköpun 
Nemandi: 

 Tjáir sig myndrænt. 

 Eykur sköpunarkraftinn í gegnum leik. 

 Byggir sköpun á forvitni, áskorun, spennu og leit. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 

Landakort 
Nemandi getur: 

 Tekið þátt í hópavinnu. 

 Tekið þátt í umræðum. 

 Lært að lesa landakort, viti hvernig þau 
snúa og þekkja helstu tákn þeirra og liti. 

 Áttað sig á hlutverki landakorta og 
notagildi þeirra. 

 Áttað sig á umhverfi sínu bæði úti og 
inni, rata um það. 

 Kynnst loftmyndum og gildi þeirra við 
landkönnun og kortagerð skilja 
stærðarkvarða loftmynda og korta.  

 Lært að þekkja áttirnar og vita hvers 
vegna sú þekking er mikilvæg. 

 Lært að finna ákveðna staði á korti og 
lönd og höf á hnattlíkani. 

 Áttað sig á að kort geta verið ónákvæm 
af ýmsum ástæðum. 

 Áttað sig á mikilvægi korta í daglegu lífi. 

 Nefnt dæmi um einkenni og stöðu 
Íslands í heiminum í ljósi legu, sögu og 
menningar. 

 Aflað sér og nýtt vitneskju um 
samfélagsmálefni í námsgögnum og 
miðlum. 

 Rætt um samfélagið og notað valin 
hugtök í því samhengi. 

 
 

Nemandi: 

 Vinnur og lærir í gegnum samþættingu 
námsgreina  þ.e. íslensku, myndmennt, 
stærðfræði, náttúrufræði og útikennslu. 

 Vinnur eftir söguaðferðinni og í gegnum 
þemanám. 

 Tekur þátt í umræðum. 

 Vinnur ritunarverkefni. 

 Tjáir sig myndrænt og með leikrænni 
tjáningu. 

 Fer í vettvangsferðir. 

 Fær viðfangsefni sem hann getur tengt við 
umhverfi og reynsluheim sinn. 
 

Markmiðabundið námsmat í 
námsframvindu í Mentor á haustönn og 
vorönn. Samþættist við náttúrugreinar. 
 
 
Markmið: 

 Er vinnusamur/vinnusöm. 

 Vinnur vel með öðrum. 

 Tekur þátt í umræðum. 
 

 Kennslubókin Komdu og 
skoðaðu landakort. 

 Kortabækur 

 Landakort  

 Heimskort 

 Hnattlíkan 

 Ýmis stök verkefni.  

 Myndbönd 

 Kennsluforrit 

 Veraldarvefurinn 

 Ýmsir leikir. 
 



Skólanámskrá Hofsstaðaskóla                                 3. bekkur samfélagsgreinar    

Uppfært maí 2016 

Risaeðlur 
Nemandi getur: 

 Gert sér grein fyrir nokkrum einkennum 
þess að náttúrufar breytist vegna ytri 
áhrifa. 

 Gert sér grein fyrir hvernig loftslag og 
gróðurfar hafði áhrif á hvernig  lífið á 
jörðinni þróaðist. 

 Kannast við og hafi kynnt sér valda 
atburði úr sögu fornaldar. 

 Gert sér grein fyrir tímasviði og tímaröð 
og geti greint hvenær atburðir gerast á 
undan eða eftir öðrum eða samtímis. 

 Kunnað skil á tímahugtökum og lært að 
nota dagatal. 

Nemandi: 

 Velur eina risaeðlu til að vinna með og 
útbýr vinnubók með hefðbundnum hætti 

 Útbýr risaeðluvinnubók með ýmsum 
verkefnum í íslensku, stærðfræði og ensku. 

 Nýtir sér fróðleik um risaeðluheiminn til að 
skýra frá í máli og myndum. 
 

 

 Námsgögn 

 Sögurammi um Risaeðlur. 

 Bækur 

 Veraldarvefur 

 Fræðslumyndir  

 Myndbönd 

 Spjaldtölvur 
 

Lífsleikni – bekkjarfundir 
Nemandi getur: 

 Tekið þátt samstarfi og samræðu í 
jafningjahópi. 

 Hlustað á og greint ólíkar skoðanir. 

 Tjáð þekkingu sína og viðhorf með 
ýmsum hætti. 

 Sýnt tillitssemi og virðingu í 
samskiptum og samvinnu við aðra. 

 Áttað sig á ýmiss konar afleiðingum 
athafna sinna. 

 Sýnt að hann virði skráðar og óskráðar 
reglur í samskiptum fólks. 

 Rætt um siðferðisleg og samfélagsleg 
málefni. 

 Þekkt réttindi sín og skyldur í 
nærsamfélaginu og sýnt ábyrgð í 
samskiptum við aðra. 

 Þekkt til Barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna. 

 Áttað sig á gildi jafnréttis í daglegum 
samskiptum. 

Nemandi: 

 Tekur þátt í bekkjarfundum. 

 Ræðir um lýðræðislegt gildismat, jafnrétti 
og mannréttindi.  

 Ræðir um mikilvægi umhyggju og 
samkenndar fyrir fólki, dýrum og umhverfi. 

 Tekur þátt í samveru árganga á sal. 

 Er þátttakandi í bekkjarskemmtun. 
 

 
 

 Námsgögn 

 Ýmsar bækur t.d. um 
vináttuna og samskipti. 

 Stök verkefni. 

 Myndbönd 

 Veraldarvefurinn 

 Fræðslumyndir 

 Eineltishringurinn 

 Leiðarljós Hofsstaðaskóla. 
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Umhverfismennt 
Nemandi getur: 

 Sagt frá dæmum um hvernig loftslag og 
gróðurfar hafi áhrif á hvernig fólk lifir. 

 Bent á áhrif tækni og framkvæmda á 
mannlíf og umhverfi. 

 Gert sér grein fyrir gildi náttúru og 
umhverfis og mikilvægi góðrar 
umgengni. 

 Velt fyrir sér upplýsingum, gildi þeirra 
og áreiðanleika. 

 Komið auga á nokkra þætti sem hafa 
haft áhrif á mannlífið í tímans rás svo 
sem umhverfi og skipulag samfélaga. 

 Varast hættur á heimili sínu og í 
nágrenni. 

 Þjálfast í mikilvægi umhverfisverndar. 

 Þjálfast í að flokka sorp til endurvinnslu. 

 Fræðst um mikilvægi orkusparnaðar. 
 

Nemandi: 

 Fræðist og vinnur eftir umhverfisstefnu 
Hofsstaðaskóla. 

 Vinnur verklega vinnu t.d. flokkar úrgang 
daglega í mismunandi fötur inni í 
skólastofunni og í matsalnum. 

 Tekur þátt í hreinsun skólalóðar. 

 Tekur þátt í hreinsun á Arnarneslæk. 

 Tekur þátt í almennum umræðum um 
umhverfið og verndun náttúrunnar. 

 Er þátttakandi í „umhverfisviku“ skólans.  

 Vinnur önnur verkefni sem tengjast 
umhverfismennt. 

 Námsgögn 

 Komdu og skoðaðu 
hringrásir. 

 „Leiðarvísir um minni 
matarsóun“. 

 Veraldarvefur. 

 Umhverfisstefna 
Hofsstaðaskóla. 

 Vefur Landverndar. 

Trúarbragðafræði 
Nemandi getur: 

 Borið kennsl á gildi svo sem virðingu 
fyrir sjálfum sér og öðrum, umhyggju og 
sáttfýsi. 

 Bent á tengsl valinna þátta í 
samfélaginu, náttúru, trú og lífsviðhorf, 
einkum í nærsamfélaginu. 

 Áttiað sig á að trúar- og lífsviðhorf fólks 
birtast í mismunandi viðhorfum siðum 
og venjum. 

 Velt fyrir sér nærtækum spurningum 
sem tengjast trú og lífsviðhorfum. 

 Kunnað deili á nokkrum frásögnum, 
helstu hátíðum og siðum kristni, 
einkum í nærsamfélaginu. 

Nemandi: 

 Vinnur viðfangsefni tengd umhverfi og 
reynsluheimi sínum. 

 Vinnur með siðfræði og samskipti. 

 Vinnur á skapandi hátt með inntak helstu 
hátíða kristinnar trúar. 

 Lærir um mikilvægi samkenndar og víðsýni. 

 Tekur þátt í umræðum. 

 Tekur þátt í einstaklings- og 
hópaverkefnum. 

 Námsgögn 

 Bók um leikræna tjáningu  

 Söngvar 

 Myndbönd 

 Veraldararvefur 

 Ýmsir leikir. 
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 Áttað sig á gildum samhjálpar í 
samfélaginu. 

 Sagt frá sér með hliðsjón af búsetu 
uppruna fjölskyldu siðum og venjum. 

 Þroskast með jákvætt lífsviðhorf. 

 Bent á fyrirmyndir sem hafa áhrif á 
hann. 

 Gert sér grein fyrir hvar styrkur hans 
liggur. 

 Áttað sig á og lýst ýmsum tilfinningum, 
svo sem gleði sorg og reiði. 

 Gert sér grein fyrir að í umhverfinu eru 
margvísleg áreiti, jákvæð og neikvæð 
sem hafa áhrif á líf hans. 

Umferðarfræðsla 
Nemandi getur: 

 Varast hættur á heimili sínu og í 
nágrenninu 

 Kunnað helstu umferðarreglur. 

 Þekkt algengustu umferðarmerkin. 

 Tileinkað sér örugga leið til og frá skóla. 

 Leitað sér aðstoðar þegar slys ber að 
höndum og kann neyðarnúmerið. 

Nemandi: 

 Vinnur verkefni í sögurammanum um 
umferðarfræðslu þar sem lögð er áhersla á 
nærumhverfið. 

 Skoðar göngu- og hjólaleiðir milli heimila 
og skóla. 

 Fær kynningu og fræðslu á 
umferðarskiltum í nærumhverfi skólans. 

 

 Námsgögn 

 Verkefni 

 Umræður 

 Veraldarvefur 

 Umferðarmerki 

 Umferðarspilið 
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Náttúrugreinar 3. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Eflir samskiptafærni með því að taka þátt í hópavinnu. 

 Tekur þátt í skapa jákvæðan skólabrag. 

 Skilur mikilvægi heilbrigðs lífernis. 

 Notar styrkleika sína til að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. 
 
 

Læsi 
Nemandi: 

 Getur tjáð sig um viðfangsefni sitt. 

 Notar hugtök sem tengjast viðfangsefninu hverju sinni. 

 Lærir að lesa í umhverfi sitt. 
 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Hefur jafnan rétt til náms.  

 Fær þjálfun í að gera grein fyrir skoðunum sínum. 

 Fær þjálfun í að skiptast á skoðunum við aðra,  hlusta og bera virðingu fyrir 
skoðunum annarra. 

 Fær tækifæri til að rækta hæfileika sína. 
 
 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Lærir að þekkja, virða og umgangast náttúruna. 

 Gerir sér grein fyrir mikilvægi eigin velferðar og annarra og að það sé forsenda 
sjálfbærar þróunar.  

 Geri sér grein fyrir skynsamlegri nýtingu auðlinda og sanngjarnri skiptingu þeirra. 

 Geri sér grein fyrir að hann sé hluti af stærri heild.  

 Er meðvitaður um góða umgengni í skólaumhverfinu og ber virðingu fyrir því.. 
 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Lærir um réttindi sín og annarra í umhverfinu. 

 Fær að velja viðfangsefni eftir áhuga. 

 Lærir að sýna fólki, dýrum og umhverfi umhyggju. 

 

Sköpun 
Nemandi: 

 Tjáir sig á myndrænan hátt. 

 Notar sköpunarkraft og innsæi til að setja námsefnið í samhengi og tengja fyrri 
reynslu. 

 Notar leik við þekkingarleit sína. 
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Hæfniviðmið um verklag Hæfniviðmið um viðfangsefni Leiðir Mat Námsgögn 
Nemandi getur: 

 Aflað sér upplýsinga um 
náttúruna. 

 Skráð atburði og athuganir með 
teikningum og eigin orðum. 

 Notað einföld hugtök úr 
náttúruvísindum í textaskrifum. 

 Miðlað hugmyndum sem 
tengjast náttúruvísindum. 

 Notað ólíkar heimildir við öflun 
upplýsinga. 
 

Himingeimurinn 
Nemandi getur: 

 Þekkt að jörðin sé hluti af stóru 
sólkerfi. 

 Þekkt pláneturnar í sólkerfinu. 

 Útskýrt að jörðin er byggð upp af 
nokkrum lögum. 

 Þekkt minnkandi og vaxandi tungl. 

 Valið sér náttúrufræðilegt verkefni 
og kynnt niðurstöður sínar. 

 
 

Nemandi: 

 Vinnur með texta úr  
náttúru- og 
samfélagsfræðinámsefni.  

 Notar „Orð af orði“ 
námstækni, sem eflir áhuga 
nemenda á orðskilningi.  

 Tekur þátt í umræðum. 

  Vinnur ýmist einn, í pörum 
eða í litlum hópum við 
úrlausn verkefna. 

 Vinnur ritunarverkefni þar 
sem nemendur m.a. afla sér 
upplýsinga um viðfangsefnið.   

 Heimsækir Stjörnuverið. 

 Horfir á myndbönd. 

 Vinnur myndræn verkefni. 

Markmiðabundið námsmat í 
námsframvindu  í Mentor 
samþætt við samfélagsgreinar. 
 
Markmið: 

 Er vinnusamur/vinnusöm. 

 Vinnur vel með öðrum. 

 Tekur þátt í umræðum. 

 Komdu og 

skoðaðu 

himingeiminn 

 Ýmsar bækur um 

himingeiminn. 

 Myndbönd 

 Vefurinn 
geimurinn.is. 
 

Nemandi getur: 

 Notað ólíkar heimildir við öflun 
upplýsinga. 

 Útskýrt hvernig tækni nýtist í 
daglegu lífi þerra. 

 Aflað sér upplýsinga varðandi 
náttúruna. 

 

Landakort 
Nemandi getur: 

 Séð hvernig landslag er túlkað á 
mismunandi hátt á landakorti. 

 Gert sér grein fyrir hvernig 
hnattlíkan og landakort snúa og 
þekki pólana.  

 Lýst landnotkun í heimabyggð. 

 Notað loftmyndir og kort til að lýsa 
heimabyggð. 

 

Nemandi: 

 Vinnur með texta úr  

náttúru- og 

samfélagsfræðinámsefni.  

 Notar „Orð af orði“ 
námstækni, sem eflir áhuga 
nemenda á orðskilningi. 

  Vinnur ýmist einn, í pörum 

eða í litlum hópum við 

úrlausn verkefna. 

 Tekur þátt í umræðum. 

 Vinnur myndræn verkefni. 
 

  Komdu og 
skoðaðu 
landakort. 

 Kennslubókin 
Könnum kortin 
1. 

 Google earth 
vefur. 

 Landakort 

 Heimskort 

 Hnattlíkan 
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Nemandi getur: 

 Látið sig varða nánasta umhverfi 
og lífsskilyrði lífvera í því. 

 Aflað sér upplýsinga er varða 
náttúruna. 

 Gert sér grein fyrir hvernig 
maðurinn er hluti af náttúrunni 
og lífsafkoma hans byggist á 
samspilinu við hana. 

 Notað einföld hugtök úr 
náttúruvísindum í textaskrifum.  

 Gert sér grein fyrir samspili 
náttúru og manns. 

Hringrásir 
Nemandi getur: 

 Útskýrt hringrás vatns. 

 Útskýrt að lífverur eigi sér 
náttúrulega ferla sem fara hring 
eftir hring. 

 Skilið að plöntur eru undirstaða lífs 
á jörðinni og veiti mönnum og 
dýrum fæðu og súrefni, 

 Gert sér grein fyrir að rusl eða 
úrgangur frá einni lífveru getur nýst 
annarri lífveru. 

 Gert sér grein fyrir að allt í 
umhverfinu er háð hvert öðru. 

 Sett í samhengi mismunandi ástand 
efna og eiginleika þeirra. 

 Útskýrt einkenni lifandi vera, 
lífsskilyrði lífvera og tengsl við 
umhverfið. 

Nemandi: 

 Vinnur með texta úr  

náttúru- og 

samfélagsfræðinámsefni.  

 Notar „Orð af orði“ 
námstækni, sem eflir áhuga 
nemenda á orðskilning.  

  Vinnur ýmist einn, í pörum 

eða í litlum hópum við 

úrlausn verkefna. 

 Tekur þátt í umræðum. 

 Vinnur myndræn verkefni. 
 

  Komdu og 
skoðaðu 
hringrásir. 

 Veraldarvefurinn 

 Myndbönd 

Nemandi getur: 

 Aflað sér upplýsingar er varða 
náttúruna og notað ólíkar 
heimildir.  

 Gert sér grein fyrir samspili 
manna og dýra. 

 Notað einföld hugtök úr 
náttúruvísindum í textaskrifum.  

 Skráð atburði og athuganir með 
teikningum og eigin orðum. 

 Látið sig varða nánasta umhverfi 
og lífsskilyrði lífvera í því. 
 

Húsdýrin 
Nemandi getur: 

 Þekkt húsdýrin og afkvæmi þeirra.  

 Þekkt þær nytjar og afurðir sem 
húsdýrin gefa af sér. 

 Áttað sig á þeim störfum sem unnin 
eru í sveitum. 

 Valið sér náttúrufræðilegt verkefni 
og kynnt niðurstöður sínar. 

 Rætt atriði í umhverfi sínu og gert 
grein fyrir áhrifum þeirra á lífsgæði 
íbúa. 

 
 

Nemandi: 

 Vinnur með texta úr  

náttúru- og 

samfélagsfræðinámsefni.  

 Notar „Orð af orði“ 
námstækni, sem eflir áhuga 
nemenda á orðskilningi.  

 Vinnur ritunarverkefni þar 
sem nemendur m.a. afla sér 
upplýsinga um viðfangsefnið 

 Vinnur ýmist einn, í pörum 

eða í litlum hópum við 

úrlausn verkefna. 

 Tekur þátt í umræðum. 

 Vinnur myndræn verkefni. 

 Fer í vettvangsferð í 
tengslum við námsefnið. 
 

  Í sveitinni með 
Æsu og Gauta. 

 Vefurinn um 
húsdýrin. 

 Ýmsar bækur um 
húsdýrin. 

 Myndbönd o.fl. 
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Nemandi getur: 

 Gert sér grein fyrir hvernig 
maðurinn er hluti af náttúrunni 
og lífsafkoma hans byggist á 
samspilinu við hana. 

 Skoðað og skráð dæmi um áhrif 
af gjörðum manns á náttúrunni. 

 Tekið þátt í að skoða, greina og 
bæta eigið umhverfi og náttúru. 

Umhverfisfræðsla 
Nemandi getur: 

 Gert sér grein fyrir mikilvægi 
umhverfisverndar. 

 Flokkað úrgang og sorp. 

 Sett í samengi mismunandi ástand 
efna og eiginleika þeirra. 

 Fjallað um samspil manns og 
náttúru. 

Nemandi: 

 Tekur þátt í hreinsum á 
skólalóð. 

 Tekur þátt í hreinsum 
Arnarneslækjar. 

 Flokkar lífrænan úrgang í 
matsal og stofu. 

 Flokkar og endurnýtir pappír. 

 Tileinkar sér og vinnur eftir 
umhverfisstefnu skólans. 

  Umhverfisstefna 
skólans. 

Nemandi getur: 

 Í máli og myndum miðlað 
hugmyndum sem tengjast 
náttúruvísindum. 

 Notað einföld hugtök úr 
náttúruvísindum. 

 Sagt frá og framkvæmt með 
hversdagslegum hlutum 

einfaldar athuganir úti og inni. 

Eðlisvísindi 
Nemandi getur: 

 Útskýrt hvað er ljós og skuggi. 

 Áttað sig á, að hvers konar efnum 
segull dregst. 

 Útskýrt hvað stöðurafmagn er. 

 Nefnt þrjá mismunandi orkugjafa. 
(Vind-, vatns- og sólarorku). 

 Útskýrt ákveðin grunnhugtök og 
fyrirbæri sem tengjast rafmagni.  

 Gert sér grein fyrir nauðsyn 
orkusparnaðar á heimilum. 

 Búið til einfalda straumrás. 

 Hliðtengt. 

 Raðtengt. 
 

Eðlisvísindi eru kennd á 
námskeiði. Nemendur mæta í 6-7 
skipti í náttúrufræðistofu.  
 
Nemandi: 

 Tekur þátt í að leita svara og 
útskýra það sem honum 
finnst sjálfsagt og eðlilegur 
hlutur eins og að ýta á rofa 
og kveikja ljós. 

 Gerir sér grein fyrir mikilvægi 
orkunnar og hvernig hún er 
beisluð. 

 Gerir ýmsar tilraunir og 
athuganir sem tengjast ljósi, 
skugga, stöðurafmagni, 
rafmagni. 

 Áttar sig á þeim breytingum 
og uppgötvunum sem átt 
hafa sér stað í gegnum tíðina 
í sambandi við rafmagn s.s. 
ljósaperuna. 

Markmiðabundið námsmat í 
námsframvindu í Mentor. 
 
Gefið er fyrir eftirfarandi þætti: 
Nemandi: 

 Er virkur í tímum. 

 Fer eftir fyrirmælum. 

 Sýnir áhuga á 
viðfangsefnum. 

 Getur unnið í hóp. 

 Leysir einfaldar tilraunir. 

 Blöðrur 

 Rafhlöður 

 Perustæði 

 Greiður 

 Blýantar 

 Glerrör 

 Dagblöð 

 Reglustikur 

 Silkiklútar 

 Ullarklútar 

 Skjávarpi 

 Vasaljós 

 Vinnublöð 

 Auðvitað 1 
kennslubók. 

 Ekki er allt sem 
sýnist: Rafmagn. 

 Rabbi rafeind. 

 Heimurinn minn 
(krækja á 
heimasíðu 
skólans). 
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Enska 3. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Fær tækifæri til að vinna út frá styrkleikum. 

 Tekur þátt í samvinnuverkefnum. 

 Sýnir frumkvæði. 
 

 

Læsi 
Nemandi: 

 Les upplýsandi texta og nýtir í verkefnavinnu. 

 Tjáir sig um verkefni sín og notar hugtök sem unnið hefur verið með. 

 Nýtir ýmis hjálpargögn svo sem orðabækur og netmiðla. 

 Les einfalda texta til að þjálfa læsi og auka orðaforða í ensku. 
 

Jafnrétti 
Nemandi:  

 Tekur virkan þátt í náminu með því að fá að tjá sig á sínum forsendum.  

 Sýnir umburðarlyndi og tekur þátt í þroskandi vinnu með öðrum. 

 Þjálfast í að hlusta á alla í bekknum tjá sig á ensku þar sem áhersla er lögð á talað 
mál og hlustun. 

 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Er ábyrgur og tekur virkan þátt í samvinnu. 

 Ber virðingu fyrir eigum sínum og annarra. 
 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Verkefni unnin í hópavinnu þar sem lýðræðisleg vinnubrögð eru í fyrirrúmi.  

 Réttindi allra til að tjá sig og koma með hugmyndir. 

 
 

Sköpun 
Nemandi: 

 Vinnur myndverk í tengslum við þjálfun nýrra orða, setninga og orðasambanda á 
ensku.  

 Fær að uppgötva og njóta þess að læra nýtt tungumál. 
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Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Hlustun 
Nemandi getur: 

 Fylgt meginþræði í einföldum 
frásögnum um kunnuglegt efni með 
stuðningi t.d. af myndum, hlutum eða 
líkamsmáli og notað sér upplýsingar í 
eigin verkefni. 

Nemandi: 

 Tekur þátt  í kennslustundum og  
umræðum á ensku. 

 Hlustar á einfaldar hlustunaræfingar og á 
sögur. 

 Horfir á einföld myndbönd sem ætluð eru 
til enskukennslu. 

 Hlustar á barnatónlist og tekur þátt í að 
syngja. 

Markmiðabundið námsmat í 
Námsframvindu í Mentor. 
 
Markmið: 

 Tekur þátt í söng og leikjum 

 Tengir saman mynd og orð 

 Tekur þátt í einföldum samræðum 

 Connect þemabækurnar 
(Seasons, Celebrations, 
Ocens). 

 Let´s learn and play af vef 
Námsgagnastofnunar. 

 Ýmiskonar verkefni sem 
tengjast  inn í þemaverkefni 
t.d. í samfélags- og 
náttúrugreinum og íslensku.   

 Adventure Island of English 
words orðakassi og verkefni 
af nams.is. 

 Ýmis spjaldtölvuverkefni. 
 

Lesskilningur 
Nemandi getur: 

 Lesið og skilið stutta texta með 
grunnorðaforða daglegs lífs um efni 
sem tengist þekktum aðstæðum og 
áhugamálum. 

 Fundið afmarkaðar upplýsingar í 
einföldum texta og nýtt sér í 
verkefnavinnu. 

Nemandi: 

 Les einfalda enska texta.  

 Les myndasögur og einfaldar bækur. 

 Les texta sem tengjast námsefninu hverju 
sinni. 
 

Samskipti og frásögn 
Nemandi getur: 

 Beitt algengustu kurteisisvenjum. 

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

 Tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið 
samtalsæfingar. 

 Í einföldu máli sagt frá og notað 
lykilorðaforða sem unnið hefur verið 
með í viðfangsefnum námsins. 

Nemandi: 

 Tekur þátt í samræðum, hópa- eða 
paravinnu þar sem þarf að tala saman á 
ensku. 

 Heilsar, kveður og þakkar fyrir sig.  

 Fær munnleg verkefni sem ýta undir að 
hann tjái sig. 

 Tekur þátt í leikjum á ensku. 

 Fær hvatningu til að svara kennara á ensku. 

 Gerir einfaldar talæfingar.  

 Einfaldir söngvar og  spunaverkefni. 
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Ritun 
Nemandi getur: 

 Tengt saman einfaldar setningar. 
Skrifað texta með orðaforða úr 
efnisflokkum sem fengist er við með 
stuðningi frá mynd eða hlut.  

Nemandi: 

 Vinnur ýmis verkefni þar sem nemendur 
þjálfast í ritun. Byrjað með stuttar 
setningar og bæta svo markvisst við sig 
orðafjölda. 

 Vinnur verkefni sem eru tengd námsefninu 
og efla ritunarhæfni. 

Námshæfni 
Nemandi getur: 

 Beitt sjálfsmati sem tengist 
viðfangsefnum námsins með stuðningi 
kennara eftir því sem þörf krefur. 

 Tekið þátt í hóp- og tvenndarvinnu, 
hlustað á og tekið tillit til þess sem aðrir 
hafa að segja. 

 Nýtt sér hjálpartæki, s.s. einfaldar 
orðabækur og spjaldtölvur. 

Nemandi: 

 Safnar saman verkefnum í möppu eða með 
„portfolio“ sniði. 
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Upplýsinga og tæknimennt 3. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Beitir grunnfærni og undirstöðuatriðum í vinnubrögðum. 

 Lærir rétta líkamsbeitingu þegar unnið er við tölvu. 

 Fer eftir einföldum reglum um ábyrga netnotkun og er meðvitaður um 
siðferðilegt gildi þeirra. 
 

Læsi 
Nemandi: 

 Þekkir einfaldar táknmyndir á skjá tölvunnar og getur nýtt þær til að ferðast um 
heima hennar. 

 Getur nýtt upplýsingaver sér til lesturs, hlustunar og leitarnáms. 

 Getur nýtt rafrænt námsefni á einföldu formi til stuðnings við vinnu sína. 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Virðir samskiptareglur og sýnir ábyrgð. 

 Hefur jafnan aðgang að tölvukosti skólans líkt og aðrir nemendur. 

 Fær tækifæri til að þjálfa heildstæða sýn og færni í vinnubrögðum.  

 Í samvinnu við aðra fær tækifæri til að auka hæfni sína til að bregðast við 
síbreytilegu umhverfi. 

 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Getur nýtt sér grunnfærni í tölvunotkun til að þróa með sér sjálfstæði í 
vinnubrögðum. 

 Sækir sér efni á veraldarvefnum. 

 Kynnist notkunarmöguleikum hug- og tækjabúnaðar. 
 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Lærir meðferð heimilda og mikilvægi þess að vitna rétt.  

 Er með eigið notendanafn og lykilorð og er meðvitaður um að nota það rétt og 
halda því leyndu.   

 Þekkir og virðir helstu reglur um örugga netnotkun s.s. SAFT-námsefnið og 
netorðin fimm. 

 Virðir reglur tölvustofunnar og sýnir öðrum nemendum tillitssemi og virðingu við 
vinnu sína. 

 Fær tækifæri til að velja verkefni/viðfangsefni við hæfi. 
 

Sköpun 
Nemandi: 

 Kynnist verkfærum tölvunnar og nýti þau til eigin sköpunar. 

 Virkjar hugmyndaflugið og fær tækifæri til að skapa afurð. 
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Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 

Vinnulag og vinnubrögð 
Nemandi getur: 

 Nýtt upplýsingaver sér til gagns og 
ánægju. 

 Nýtt rafrænt námsefni á einföldu formi 
til stuðnings við vinnutækni og 
vinnulag. 

 Sýnt frumkvæði og tekið þátt í 
samvinnuverkefnum undir leiðsögn. 

 Beitt undirstöðuatriðum í 
fingrasetningu: 

o Getur staðsett fingur á 
heimalyklum. 

o Býr til stóran staf. 
o Býr stóra broddstafi. 

 

Nemandi: 

 Fer ásamt umsjónarkennara í tölvuver,  
skólasafn, nýtir fartölvuvagn og/eða 
spjaldtölvur við vinnu sína.   

 Nýtir ýmsa náms- og kennsluvefi. 

 Vélritar verkefni á ýmsum þjálfunarvefjum 
og kennari gengur á milli og leiðbeinir um 
rétt vinnubrögð/ fingrasetningu/ 
vinnustellingar.  

Markmiðabundið námsmat í 
námsframvindu í Mentor. 
 
Tölvur 

 Situr rétt við vinnu. 

 Þekkir helstu reglur um örugga 
netnotkun. 

 Þekkir alla heimalykla. 

 Notar rétta fingrasetningu. 

 Notar skiptihnappinn á réttan hátt. 

 Vistar og sækir skjal. 
 
Tölvufærni 

 Fylgist vel með í kennslustundum og 
fer eftir fyrirmælum. 

 Sýnir sjálfstæði og frumkvæði. 

 Skráir sig inn í Powtoon. 

 Setur inn myndir úr hlutasöfnum. 

 Setur inn texta sem hreyfist. 

 Breytir tímaröð og tímalengd. 

 Lýkur við glærusýningu. 
 

 Tölva 

 Kennsluforrit 

 Kennsluvefir 

 Ipadar 

 Heyrnatól 
 

Upplýsingaöflun og úrvinnsla 
Nemandi getur: 

 Leitað upplýsinga og nýtt þær við 
verkefnavinnu. 

 Nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni 

 Unnið með heimildir. 
 

Nemandi: 

 Lærir á vafra og að þekkja helstu skipanir 
s.s. aftur á bak, áfram, heim. Lærir að nota 
leitarvél á netinu og slá inn efnisorð.  

 Nýtir ýmsa náms- og kennsluvefi. 

 Lærir að sækja texta og myndir, vistar á 
skipulagðan hátt og vinnur með aðalatriði 
úr texta í forritinu Word.  

 Aflar sér upplýsinga úr bókum og af neti 
t.d. um þekktar persónur, dýr, staði, 
atburði o.fl. 
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Tæki og búnaður 
Nemandi getur: 

 Notað hugbúnað/forrit við einföld 
ritunarverkefni. 

 Notað einfaldan hugbúnað/forrit við 
myndvinnslu. 

Nemandi: 

 Vinnur verkefni í ritvinnsluforritum og 
einföldum töflureikni. 

 Lærir að nota teikniforrit s.s. Kidpix, Paint, 
ýmis smáforrit. 

 Lærir á forritið Powtoon í tölvufærni. 

Sköpun og miðlun 
Nemandi getur: 

 Nýtt á einfaldan hátt eigin upplýsinga- 
og miðlalæsi. 

 Notað hugbúnað/forrit við miðlun 
þekkingar á einfaldan hátt. 

Nemandi: 

 Ræðir um tölvur, hugbúnað og virkni. Til 
hvers þær eru notaðar, hvað þær geta gert 
og hvar tölvutæknin er í kringum okkur.  

 Lærir að nota t.d. Powtoon til að búa til 
kynningar t.d. tengslum við námsefni. 

 

Siðferði og öryggismál 
Nemandi getur: 

 Skráð sig inn í tölvukerfi skólans með 
eigin notendanafni og lykilorði sem 
hann hefur búið til sjálfur. 

 Sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga. 

 Farið eftir einföldum reglum um ábyrga 
netnotkun og er meðvitaður um 
siðferðilegt gildi þeirra. 
 

Nemandi: 

 Er með eigið notendanafn og lykilorð og er 
meðvitaður um að nota það og halda því 
leyndu. 

 Lærir að vista gögnin sín á heimasvæði og 
nota sameign.   

 Kynnist helstu reglum um örugga 
netnotkun s.s. SAFT-námsefnið og netorðin 
fimm. 
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Heimilisfræði 3. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Tekur þátt í að skapa jákvæðan skólabrag í heilsueflandi skóla. 
 

Læsi 
Nemandi: 

 Vinnur með læsi í myndum og máli.  

 Vinnur skrifleg verkefni. 
 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Þjálfast í að taka þátt í heimilisstörfum sem hæfa aldri hans og báðum kynjum. 
 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Fær hvatningu og fræðslu um mikilvægi þess að fara vel með og að minnka úrgang. 

 Fær fræðslu í flokkun og nýtingu. 
 

Lýðræði og  mannréttindi 
Nemandi:  

 Fær fræðslu um eigin heilsu og velferð. 

Sköpun 
Nemandi: 

 Fær hvatningu til að trúa á eigin getu og öðlast meiri færni í dag en í gær. 
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Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Nemandi getur: 

 Tjáð sig um hreinlæti við eldhússtörf og 
þekkt muninn á handklæði, 
uppþvottastykki og borðklút. 

 Þvegið upp á einfaldan hátt og raðað í 
skúffur og skápa. 

 Þrifið borð og vaska. 

 Getur notað eldavél og bakaraofn með 
aðstoð fullorðinna. 

 Gert sér grein fyrir helstu hættum í 
eldhúsi.  

 Skilið að góð umgengni við mat er 
mikilvæg. 

 Gert sér grein fyrir hvernig á að geyma 
helstu matvæli. 

 Gert sér grein fyrir að örverur leynast 
víða. 

 Notað fæðuhringinn og gert sér grein 
fyrir að til eru mismunandi 
næringarefni. 

 Gert sér grein fyrir samsetningu máltíða 
út frá fæðuhringnum. 

 Útbúið einfaldan morgunverð. 

 Bakað. 

 Gert sér grein fyrir mikilvægi góðrar 
umgengni við umhverfið. 

Nemandi: 

 Lærir að heimilisfræði er verklegt og 
bóklegt nám.  

 Vinnur verkefni sem hæfir aldri og getu.  

 Fylgist með innlögn í upphafi hvers tíma. 

Í lok námskeiðs er markmiðabundið 
námsmat í Námsframvindu í Mentor. 
 
Markmið: 

 Fylgist með í kennslustundum og fer 
eftir fyrirmælum. 

 Er vinnusöm/samur. 

 Fer eftir einföldum myndrænum 
uppskriftum. 

 Setur inn og tekur út úr bakaraofni. 

 Þekkir fæðuflokkana og helstu 
fæðutegundir. 

 Gerir sér grein fyrir mikilvægi 
hreinlætis við matargerð. 

 Gerir sér grein fyrir helstu 
slysahættum í eldhúsi. 

 Vinnur í hóp. 

 Hollt og gott 2. Heimilisfræði 
fyrir 3. bekk.  

 Áhöld sem tilheyra verkefni 
hverju sinni.  
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Sjónlistir 3. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Fær leiðbeiningar um rétta líkamsstöðu, hvernig á að beita efnum og áhöldum á 
réttan hátt. 

 
 

Læsi 
Nemandi: 

 Þjálfaður í að fara eftir einföldum myndrænum leiðbeiningum.  

 Þjálfaður í myndlæsi.  
 

Jafnrétti:   
Nemandi: 

 Fái sömu tækifæri og aðrir nemendur. 

 Getur valið samskonar verkefni og aðrir nemendur. 
 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Fær leiðbeiningar um að nýta efni vel og endurnýta eins og kostur er. 
 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Geri sér grein fyrir að handverk sé jafnt fyrir bæði kynin. 
 

Sköpun 
Nemandi: 

 Fær hvatningu til að efla og styrkja sköpunargáfu sína. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 
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Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Nemandi getur: 

 Notað mismunandi efni, verkfæri og 
miðlað á skipulagðan hátt í eigin 
sköpun. 

 Skapað myndverk í ýmsum tilgangi með 
margvíslegum aðferðum. 

 Tjáð tilfinningar, skoðanir og 
hugmyndaheim sinn í myndverki á 
einfaldan hátt. 

 Þekkt og notað hugtök og heiti sem 
tengjast lögmálum og aðferðum 
verkefna hverju sinni. 

 Greint að einhverju leyti á milli 
misunandi aðferða við gerð listaverka. 

 Verkefni nemenda eru lögð til grundvallar 
námsmati ásamt áhuga, sjálfstæði, 
verklagni, hegðun og vinnusemi. Í lok 
námskeiðs er markmiðabundið námsmat í 
Námsframvindu í Mentor. 

 
 Fylgist vel með í tímum og fer eftir 

fyrirmælum   

 Er vinnusöm/samur   

 Gengur vel um efni og áhöld   

 Þekkir heita og kalda liti   

 Gerir sér grein fyrir að heitir og kaldir 
litir skapa mismunandi áhrif í mynd   

 Þekkir þrískiptingu myndbyggingar  

 

 Litahringur 

 Myndlistabækur 

 Þekjulitir 

 Blýantar  

 Trélitir  

 Tússlitir 

 Margar tegundir af pappír. 
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Hönnun og smíði 3. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Kynnist búnaði smíðastofunnar.  

 Notar rétta líkamsstöðu og beitir verkfærum rétt.  

 Geri sér grein fyrir hættu sem getur stafað af verkfærum sem eru ekki rétt notuð. 
 

Læsi 
Nemandi: 

 Sé læs á umhverfið sitt og meðvitaður um hættur í smíðastofunni. 
 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Fái sömu tækifæri, sömu aðstöðu og geta valið samskonar efni og aðrir 
nemendur.  

 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Tileinkar sér að nýta efni vel og vinna úr afgangsefni. 
 
 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Geri sér grein fyrir  að handverk sé jafnt fyrir bæði kynin. 

 Fær að stjórna útliti á afurð sinni.  
 

Sköpun 
Nemandi: 

 Vinnur afurð eftir hugmyndum sínum.  
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Tímaritabox 
 
Nemandi getur: 

 Tamið sér viðeigandi umgengni og 

vinnureglur sem gilda í smíðastofunni.  

 Beitt líkamanum rétt við vinnu sína. 

 Sýnt rétta notkun áhalda og verkfæra. 

 Umgengist og notað hefilbekk. 

 Unnið eftir einföldum fyrirmælum frá 
hugmynd til afurðar. 

 Gengið frá eftir vinnu sína.   
 

Nemandi: 

 Fylgist með sýnikennslu hjá kennara. 

 Sagar með bakkasög. 

 Hannar útlit á verkefni, teiknar og litar. 

 Lærir að festa og nota þvingu. 

 Sagar með útsögunarsög. 

 Mótar og formar með þjöl. 

 Pússar með sandpappír. 

 Málar og skreytir verkefni. 

Í lok námsskeiðs er markmiðabundið 
námsmat í Námsframvindu. 

 
Markmið: 

 Fylgist vel með í kennslustund og fer 
eftir fyrirmælum. 

 Er vinnusöm/samur. 

 Festir útsögunarklauf í hefilbekk. 

 Sagar með bakkasög.  

 Sagar með útsögunarsög. 

 Lýkur verkefnum. 

 Sýnishorn af verkefnum. 

 10 mm MDF plötur 

 Bakkasög 

 Útsögunarsög 

 Þjöl 

 Sandpappír 

 Málning 

 Trélitir 
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Textílmennt 3. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Kynnist búnaði í textílstofu. 

 Notar rétta líkamsstöðu og beitir verkfærum á réttan hátt. 

 Gerir sér grein fyrir þeirri hættu sem getur stafað af verkfærum sem eru ekki rétt 
notuð. 

 

Læsi 
Nemandi: 

 þjálfaðir í að fara eftir einföldum myndrænum leiðbeiningum. 

 Séu læsir á umhverfið sitt og meðvitaðir um hættur í textílstofunni. 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Fær sömu tækifæri, sömu aðstöðu og getur valið samskonar verkefni og aðrir 
nemendur. 
 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Leiðbeint með að nýta efni vel og vinna úr afgangsefni. 

Lýðræði og og mannréttindi 
Nemandi: 

 Geri sér grein fyrir að handverk sé jafnt fyrir bæði kynin. 

 Fær að stjórna útliti á afurð sinni. 

 

Sköpun 
Nemandi: 

 Vinnur afurð eftir hugmyndaflugi sínu. 
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       Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 

Nemandi getur: 

 Unnið eftir einföldu ferli frá 
hugmynd til afurða. 

 Gengið frá eftir vinnu sína. 

 Lagt mat á eigið verk. 

 Lært að prjóna garðaprjón. 

 Lært undirstöðuatriði á saumavél. 
 

Nemandi: 

 Vinni verkefni með leiðsögn kennara, þar 
sem leitast er við að efla sköpunarhæfileika 
og sjálfstraust hans. 
 

Í lok námskeiðs er markmiðabundið 
námsmat í námsframvindu. 
 
Markmið: 

 Læri að prjóna. 

 Kynnist saumavélinni. 

 Þjálfist að saum tvöfalt efni. 

 Læri útsaum. 
 

 Efni 

 Útsaumsgarn 

 Saumavél 

 Garn  

 Prjónar 

 Títuprjónar 
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Tónmennt 3. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi:  

 Vinnur sjálfstætt og á góð samskipti. 

 Noti rétta líkamsstöðu þegar leikið er á hljóðfæri. 
 
 

Læsi 
Nemandi: 

 Geti lesið í umhverfi sitt og nýtir sér einfaldar leiðbeiningar. 

 Læri nöfn hljóðfæra og tónlistarhugtaka. 
 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Fær tækifæri til að rækta hæfileika sína og þroskast á eigin forsendum án 
fordóma. 

 Tileinkar sér almenna kurteisi í samskiptum. 

 Átti sig á að öll tónlist hefur jafnan sess. 
 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Geti valið sér og spilað á  hljóðfæri út frá eigin getu.  

 Tekur ábyrgð á sjálfum sér, umhverfi sínu og samskiptum. 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Fái tækifæri á vali verkefna í einstaka kennslustundum. 

 Finni að gagnkvæm virðing og góð samvinna skal ríkja á milli nemenda og 
kennara/starfsfólks. 

 Finnur að jafnræði er gætt þegar nemendum er skipt í verkefni. 

 Vinnur eftir ferli, frá hugmynd til afurðar. 

Sköpun 
Nemandi: 

 Noti hljóðfæri til að koma hugmyndum sínum á framfæri. 

 Fær hvatningu til að efla og styrkja sköpunargáfu sína. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Nemandi getur: 

 Unnið með öðrum og er jákvæður í 
samskiptum. 

 Komið fram við aðra af virðingu og 
kurteisi. 

 Farið eftir einföldum fyrirmælum. 

 Sungið í stórum og litlum hópum. 

 Sýnt frumkvæði í að uppgötva og flytja 
tónlist. 

 Spilar og skráir frumsamda laglínu. 

 Þekkt tónskáldin Beethoven og Pál 
Ísólfsson. 

Nemandi: 

 Vinnur tónverk undir leiðsögn kennara þar 
sem leitast er við að efla sköpunarhæfileika 
og sjálfstraust hans. 

 Tekur þátt í hópsöng. 

 Tekur þátt í hóp – og samvinnuverkefnum. 

 Vinnur skriflegar æfingar og verkefni undir 
leiðsögn kennara. 

 Tekur þátt í skapandi vinnuferli. 

 Markmiðabundið námsmat í 
Námsframvindu í Mentor. 

 
Markmið 

 Fylgist með í kennslustundum og  
fari eftir fyrirmælum. 

 Taki virkan þátt í söng og 
hljóðfæraleik. 

 Efli hugmyndaflug, sjálfstraust, 

sköpunarhæfileika og sjálfstæði. 
 

 Söng- og nótnabækur. 

 Tölva 

 Myndbönd 

 Píanó 

 Ýmis hljóðfæri. 

 Hljóðkerfi 
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Skólaíþróttir 3. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Stundi íþróttir/hreyfingu með ánægju að leiðarljósi. 

 Geri sér grein fyrir mikilvægi hreyfingar, hvíldar, hreinlætis og heilbrigðs lífernis. 
 

Læsi 
Nemandi: 

 Geti lesið umhverfi sitt og hlustað á líkama sinn. 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Fær fræðslu með áherslu á að allir séu jafnir óháð kyni, menningu, fötlun, aldri, 
búsetu og líkamsbyggingu. 

 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Getur valið sér hreyfingu útfrá eigin getu. 
 

Lýðræði og og mannréttindi: 
Nemandi: 

 Fái tækifæri á vali verkefna í einstaka kennslustundum. 

 Tileinki sér gagnkvæma virðingu og góða samvinnu milli nemenda og 
kennara/starfsfólks. 

 Skal njóta jafnræðis og þess gætt þegar nemendum er skipt í verkefni. 

Sköpun 
Nemandi: 

 Beiti líkamstjáningu í ýmsu formi við fjölbreyttar aðstæður. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Íþróttir 
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Nemandi getur: 

 Gert æfingar sem reyna á þol. 

 Þjálfast í æfingum með stór og smá 

áhöld þar sem mismunandi 

hreyfingar eru tengdar saman. 

 Þjálfast í að tengja ýmsar 

grunnhreyfingar saman. 

 Lært einfalda barna og 

samkvæmisdansa. 

 Tekið þátt í leikjum sem veita útrás 

fyrir hreyfiþörf og efla samspil 

skynjunar. 

 Tekið þátt í leikjum sem efla 
líkamsþol, kraft, hraða og viðbragð.  
 

Nemandi: 

 Lærir og fær þjálfun í ýmsum leikjum 
með og án bolta, stöðvaþjálfun, 
áhaldahringjum og dansi. 

 Lærir og þjálfast með ýmsum 
liðleikaæfingum og styrktaræfingum. 

 Kynnist fjölbreyttum íþróttagreinum. 

 Fær kennslu á ýmsum barnadönsum 
og þeir dansaðir. 
 

Markmiðabundið námsmat í Námsframvindu í Mentor. 
 

Íþróttir 
 

 Leggur sig fram og tekur þátt í kennslustundum. 

 Fylgist vel með í tímum og fer eftir fyrirmælum. 

 Sýnir öðrum virðingu og umburðarlyndi. 

 Heldur sér uppi í 1 mín. í planka (kraftur). 

 Teygir sig í tær (liðleiki). 

 Gerir 5 armbeygjur í röð. 

 Sippar 20 sinnum í röð. 

 Píptest, klárar 3. þrep. 
 

 Áhöld 

 Mörk 

 Körfur  

 Net  

 Boltar  

 Baunapokar 

 Sippubönd 

 Vesti o.fl.  
 

Félagslegir þættir 
Nemandi:  

 Lærir að fylgja reglum leikja.  

 Lærir að taka sigri og ósigri. 

 Lærir að bregðast fljótt við 

fyrirmælum.  

 Lærir að bera virðingu fyrir þörfum 

annarra og mismunandi getu 
þeirra. 

Nemandi: 

 Fær leiðbeiningar hvernig á að taka á 
vandamálum þegar upp koma 
árekstrar.  

 Er kennt að taka sigrum og ósigrum 
með umræðum. 

 Fær útskýringar hvernig leikir og 
leikreglur eru.  
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Heilsa og efling þekkingar 
Nemandi getur: 

 Nýtt sér  leikrænar æfingar þar sem 

notuð eru helstu líkamsheiti s.s. 

höfuð, bolur, brjóst og þjálfist í að 

vinna með magn- og afstöðuhugtök 

eins og fleiri - færri, lengri - styttri, 

hægri - vinstri, undir – yfir 

 Tileinkað sér skipulagsform eins og 

röð, lína, hringur, hópur  

 Lært að bregðast við fyrirmælum og 
tileinka sér réttar reglur í leikjum. 

Nemandi: 

 Á umræður um hreinlæti og mikilvægi 
þess með kennara. 

 Notar líkamsheiti og önnur hugtök 
sem tengjast íþróttum þegar æfingar 
eru útskýrðar. 

 Fer í ýmsa leiki þar sem reynir á að 
farið sé eftir reglum í einu og öllu. 

  

Sund 
Nemandi getur: 

 Tileinkað sér hreinlæti fyrir og eftir 

sundkennslu. 

 Náð leikni í ýmsum grunnæfingum 
og flotæfingum. 

 Lært sundtök í bringusundi og 
baksundi. 
 

Nemandi: 

 Nýtir sér leiki til þess að venjast 
vatninu á jákvæðan og skemmtilegan 
hátt. 

 Fær kennslu og þjálfun  í 
grunnhreyfingu sundtakanna og þær 
hreyfingar æfðar. 

 

Markmiðabundið námsmat í Námsframvindu í Mentor. 
 
Markmið: 

 Syndir 12 m bringusund. 

 Syndir 12 m skólabaksund með eða án 
hjálpartækja. 

 Syndir 8 m skriðsundsfótatök með arma teygða 
fram eða án hjálpartækja. 

 Syndir 6 m baksund með eða án hjálpartækja. 

 Kafar eftir hlut 1- 1,5 m dýpi. 
 

 Korkar 

 Kútar 

 M-kútar 

 Froskalappir 

 Köfunardót o.fl. 
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