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Námsgrein og bekkur: Íslenska í  3. bekk  

 

Vikustundir: 4 klst.  Kennarar: Harpa Rut og Gréta Samstarfsfólk: Anna Lísa og Arna 

 

Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

03.01. – 
01.02. 
 
5 vikur 
 
 

 Nemandi 

 Getur tjáð skoðanir sínar og fært einföld rök 
fyrir þeim. 

 Á góð samskipti, sýnir virka hlustun, áhuga og 
kurteisi. 

 Les áheyrilega. 

 Les fjölbreytt efni, s.s. sögur, ljóð og ævintýri 
við hæfi. 

 Velur sér lesefni sem hæfir áhuga og þörf. 

 Þekkir og getur rætt um söguþráð, boðskap 
og umhverfi í texta. 

PALS - Pör að læra saman. 
Farið verður í PALS tvisvar sinnum í viku. 
Nemendur lesa ýmsar bækur í pörum og 
ræða efni þeirra samkvæmt aðferðum 
PALS. Nemendur velja bækurnar sjálfir úr 
fjölda bóka sem kennarar verða búnir að 
taka til. 
 
 
 

PALS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leiðsagnarmat samhliða 
vinnu nemenda.  
 
Kennari fyllir út gátlista 
yfir allt tímabilið þar 
sem metið er hvort 
nemendur nýta tímann 
vel, fara eftir fyrir-
mælum og vanda sig í 
samskiptum. 

14.01. – 
01.02. 
 
3 vikur  
 

Nemandi Hringekja - Vinnusvæði. 
Nemendum 3. og 4. bekkjar er skipt í  fjóra 
hópa sem fara á milli vinnusvæða og leysa 
ýmis verkefni sem þar eru. Sum verkefnin 
setur kennari nemendum sérstaklega fyrir 
en önnur velja nemendur sjálfir.  
 
Farið verður á vinnusvæði tvisvar sinnum í 
viku og fara nemendur á tvö svæði í hvert 
skipti. 
 

Innlagnir og umræður. 
Skrifleg verkefni. 
Verkleg vinna. 
Skrifleg tjáning.  
Námsspil. 
Leikir. 
Forrit í spjaldtölvum. 
 

Leiðsagnarmat samhliða 
vinnu nemenda. 

http://www.dalvik.is/sidur/files/HandbokDB-2001.pdf


Kennsluáætlun á vorönn skólaárið 2018 – 2019       Dalvíkurskóli 

  

3 
 

Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

Vinnusvæði þessa tímabils eru 
ritunarsvæði, stafsetningarsvæði, 
fréttasvæði og spjaldtölvusvæði. 
 

04.02. – 
8.03. 
 
5 vikur 

Nemandi 
Talað mál, hlustun og áhorf 
Nemandi: 

 Getur endursagt efni sem hefur verið lesið, 
hlustað á eða horft og greint frá upplifun 
sinni. 

 Getur tjáð skoðanir sínar. 

 Hefur tileinkað sér þær reglur sem gilda í 
samræðum s.s. að skiptast á, grípa ekki fram í, 
hlusta og taka eftir. 

 
Lestur og bókmenntir 
Nemandi 

 Les lipurt og skýrt. 

 Nýtir orðforða sinn til að ráða í merkingu orðs 
út frá samhengi textans. 

 Tengir þekkingu sína við lesefni til að ná 
merkingu þess. 

 
Ritun 
Nemandi 

 Þekkir hugtakið sögupersóna og söguþráður. 

 Notar upphaf, meginmál og niðurlag í ritun 
texta. 

 Getur samið texta frá eigin brjósti, s.s. sögu, 
frásögn eða ljóð. 

Byrjendalæsi: Loftur og gullfuglarnir. 
Einstaklings-, para- og hópavinna. 
 
Lestur 
Umræður 
Munnleg verkefni 
Skrifleg verkefni 
Myndræn tjáning 
 

Heildstætt 

íslenskuverkefni út frá 

barnabókinni Loftur og 

gullfuglarnir 

 

Nemendur lesa bókina 

og vinna fjölbreytt 

verkefni út frá henni, 

svo sem í ritun, 

stafsetningu og 

málfræði. Hluti 

verkefnanna eru 

skylduverkefni og hluti 

þeirra valverkefni og fer 

fjöldi valverkefna hvers 

og eins nemanda eftir 

áhuga hans og 

vinnusemi. 

 

Nemendur útbúa hefti 

með öllum verkefnum 

sínum. 

 

Leiðsagnarmat samhliða 
vinnu 
nemenda.Kennaramat 
og sjálfmat nemenda 
sent heim námsmat 
vorannar. 
 

http://www.dalvik.is/sidur/files/HandbokDB-2001.pdf
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

 Notar einfaldar starfsetningarreglur í ritun 
texta, s.s. stóran staf í upphafi málsgreinar, 
stóran staf í sérnöfnum og punkt í lok 
málsgreinar. 
 

 
Málfræði 
Nemandi 

 Getur raðað í stafrófsröð. 

 Þekkir nafnorð, sagnorð og lýsingarorð. 

 Getur búið til málsgrein í texta. 

 Þekkir mun á sérnöfnum og samnöfnum. 
Getur leikið sér með orð og merkingu þeirra með 
því að fara í orðaleiki. 

11.03. – 
23.03. 
 
2 vikur 
 

 Byrjendalæsi: ?   

04.02 – 
05.04. 
 
9 vikur 

 Hringekja – Vinnusvæði. 
Nemendum 3. og 4. bekkjar er skipt í  sex 
til átta hópa sem fara á milli vinnusvæða og 
leysa ýmis verkefni sem þar eru. Sum 
verkefnin setur kennari nemendum 
sérstaklega fyrir en önnur velja nemendur 
sjálfir.  
 
Farið verður á vinnusvæði tvisvar sinnum í 
viku og fara nemendur á tvö svæði í hvert 
skipti. 
 

Innlagnir og umræður. 
Skrifleg verkefni. 
Verkleg vinna. 
Skrifleg tjáning.  
Myndræn tjáning. 
Námsspil. 
Leikir. 
Forrit í spjaldtölvum. 
Þrautalausnir. 
Minnis- og 
rökhugsunarverkefni. 
 

Leiðsagnarmat samhliða 
vinnu nemenda.  
 
Nemendur velja 
verkefni til að setja í 
námsmöppu. 

http://www.dalvik.is/sidur/files/HandbokDB-2001.pdf
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

Vinnusvæði þessa tímabils verða meðal 
annars ritunarsvæði, stafsetningarsvæði, 
læsissvæði, lesskilningssvæði, 
spjaldtölvusvæði, spilasvæði, enskusvæði 
og stærðfræðisvæði. Ákvörðun um svæði 
og viðfangsefni hverju sinni verður tekin 
þegar nær dregur. 
 

08.04. – 
12.04. 
 
1 vikur 

 Árshátíðarundirbúningur og uppsóp.   

22.04 – 
10.05. 
 
3 vikur 

 Byrjendalæsi   

 

Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á namfus.is undir flipanum Verkefnabók. 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

  

http://www.dalvik.is/sidur/files/HandbokDB-2001.pdf
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Námsgrein og bekkur: Stærðfræði í  3. bekk  

 

Vikustundir: 4 klst. Kennarar: Harpa Rut og Gréta Samstarfsfólk: Anna Lísa og Arna 
 

Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

3.01. – 
24.01. 
 
3 vikur 

Samlagning, frádráttur, námundun, týndi 
þátturinn og talnarunur.  
Nemandi 

 Skilur og getur notað hugtakið námundun. 

 Þekkir, getur lesið og notað 
námundunarmerkið ( ≈ um það bil). 

 Getur fundið tölur sem eru 10 minni og 10 
stærri en uppgefin tala og 100 minni og 100 
stærri en uppgefin tala að 10.000. 

 Getur tekið af og bætt við einingum, heilum 
tugum og heilum hundruðum fyrir tölur allt að 
1000. 

 Getur lagt saman og dregið frá tölur a.m.k. 
upp í 1000. 

 Getur námundað að næsta heila tug og heila 
hundraði. 

 Kann að leggja saman lóðrétt, líka þegar þarf 
að geyma. 

 Kann að draga frá lóðrétt, líka þegar þarf að 
taka til láns. 

 Getur reiknað hvað á að fá til baka. 

 Notar vasareikni við talnarannsóknir, t.d. í 
tengslum við endurtekna samlagningu og 
endurtekinn frádrátt. Einnig til að sannreyna 
útreikninga. 

Sproti 3b nemendabók, bls. 2 – 17. 
Sproti 3b, nemendabók, bls. 18 – 31. 
 
Nemendur fara í búðaleik þar sem þeir 
reikna hve mikið þeir þurfa að borga fyrir 
vörur og hversu mikið þeir fá til baka. 
 
Námundum verður meðal annars æfð með 
námsleikjum og –spilum.  

Innlagnir og umræður.  
Vinnubókarvinna.  
Munnlegar æfingar. 
Verklegar æfingar. 
Námsspil. 
Námsleikir.  

Kaflapróf á bls. 14 – 16 í 
Sprota 3b nemendabók. 

http://www.dalvik.is/sidur/files/HandbokDB-2001.pdf
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

 Getur greint mynstur í talnarunum með tölum 
allt að 1000. 

 Kynnist bókstafatáknum fyrir tölur. 

 
 
 

28.01 –  

22.02. 

 

4 vikur 

Samlagning og frádráttur 

 Getur leyst og tekið þátt í samræðum um 
lausnir á stærðfræðilegum viðfangsefnum 
með fjölda 0-1000. 

 Getur lagt saman og dregið frá tölur a.m.k. 
upp í 1000. 

 Kann að leggja saman lóðrétt, líka þegar þarf 
að geyma. 

 Kann að draga frá lóðrétt, líka þegar þarf að 
taka til láns. 

 Getur reiknað hvað á að fá til baka. 
 

Sproti 3b nemendabók, bls. 32 – 43. 
Sproti 3b æfingahefti, bls. 20 – 27. 
 
Nemendur læra að geyma og taka til láns 
og æfa sig að beita þeim aðferðum í 
samlagningu og frádrætti. Þeir spila 
jafnframt námsspil í stærðfræðibókinni 
sem og önnur spil og spreyta sig á 
þrautalausnum sem fela í sér samlagningu 
og frádrátt.  
 

Innlagnir og 
sýnikennsla. 
Umræður. 
Vinnubókarvinna. 
Námsspil. 
Þrautalausnir. 

Kaflapróf á bls. 44 – 46 í 
Sprota 3b nemendabók. 

25.02. – 
08.03. 
 
2 vikur 

 Rúmfræði 

 Þekki hugtökin rétt horn, gleitt horn, hvasst 
horn, trapisa, rétthyrndur þríhyrningur og 
samsíðungur og nefni með réttum heitum. 

 Veit að rétt horn er 90°. 

 Getur lýst eiginleikum ýmissa forma. 
 

Sproti 3b nemendabók, bls. 48 – 57. 
Sproti 3b æfingahefti, bls. 28 – 33. 
 
 
 

Innlagnir og 
sýnikennsla. 
Umræður. 
Vinnubókarvinna. 
Verkleg vinna. 
 

Kaflapróf á bls. 58 – 60 í 
Sprota 3b nemendabók. 

11.03. – 
05.04. 
 
4 vikur 

Almenn brot 

 Skilur og getur notað hugtökin almenn brot, 
þriðji hluti, fjórði hluti o.s.frv. 

 Veit hvað almenn brot eru og kann að lesa úr 
og skrá einföld almenn brot. 

Sproti 3b nemendabók, bls. 62 – 73. 
Sproti 3b æfingahefti, bls. 34 – 39. 
 
Hringekja með orðadæmum, námsspilum 
og námsforritum. 
 

Innlagnir  og 
sýnikennsla. 
Umræður. 
Vinnubókarvinna. 
Verkleg vinna. 
Orðadæmi á blöðum. 

Kaflapróf á bls. 74 – 76 í 
Sprota 3b nemendabók. 
 

http://www.dalvik.is/sidur/files/HandbokDB-2001.pdf
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

 Getur afmarkað á flatarmynd hluta sem 
gefinn er upp með almennu broti. 

 

Námsspil. 
Námsforrit. 
 

08.03. – 
12.03. 
 
1 vika 

Árshátíðarvika 
Tímar fara að öllum líkindum í æfingar og 
sýningar. Ef tími gefst til stærðfræðivinnu verða 
viðfangefni síðustu 6 vikna æfð frekar.  

   

13.03. – 
22.04. 

Páskafrí    

23.04. – 
14.05. 
 
3 vikur  

Margföldun 

 Getur leyst og tekið þátt í samræðum um 
lausnir á stærðfræðilegum viðfangsefnum 
með fjölda 0-1000. 

 Getur lesið úr og notað rétt 
margföldunarmerkið  ( · ) 

 Veit að margföldun er endurtekin samlagning. 

 Kann 1 sinni, 2svar sinnum, 10 sinnum, 5 
sinnum, 3svar sinnum og 4 sinnum töflurnar 
utan að (byrja á 2 ∙2 o.s.frv.). 

 Getur margfaldað í rúðuneti. 
 

Sproti 3b nemendabók, bls. 78 – 97. 
Sproti 3b æfingahefti, bls. 40 – 45. 
 
 
 
 
Nemendur fá jafnframt fyrirmæli um að 
æfa sig í margföldun heima og læra 1x, 2x, 
3x, 4x, 5x, og 10x töflurnar utan að. 
 
 

Innlagnir og 

sýnikennsla. 

Umræður. 

Vinnubókarvinna. 

Margföldunarleikir. 
Margföldunarspil. 

Námsforrit. 

 

Kaflapróf á bls. 98 – 100 

í Sprota 3b 

nemendabók. 

 

Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á namfus.is undir flipanum Verkefnabók. 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

  

http://www.dalvik.is/sidur/files/HandbokDB-2001.pdf


Kennsluáætlun á vorönn skólaárið 2018 – 2019       Dalvíkurskóli 

  

9 
 

Námsgrein og bekkur: Enska 3.  bekkur  

 

Vikustundir: 1 klst Kennari: Harpa Rut og Gréta Samstarfsfólk: 

 

Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

18.jan-

29.mars 

10 vikur 

Hlustun.  
Nemandi  

 Þekkir til orðaforða í einföldum fyrirmælum 
tengdum kennslu og verkefnum.  

 Þekkir einföld orð í frásögn með hjálp 
myndefnis.  
Getur hlustað eftir ákveðnum orðum í 

myndefni. 

Speak out bls 1, (kennari spyr spurninga), 
bls 10 (fatnaður) 
Body parts and movement. Simon says... 
Right on bls 45 
Funny body. Right on bls 48.  
 
Auka vinnublöð frá kennara! 

Einstaklingsvinna 

og/eða paravinna. 

 

Nemendur klippa út og 

líma á blað, búa til 

„funny body“ 

 Lesskilningur 
Nemandi 

 Getur, með aðstoð kennara, unnið með 
einfaldan texta með stuðningi myndefnis.  

 Getur svarað einföldum rétt og rangt 
spurningum upp úr stuttum texta. 

Right on bls -6.. Speak out bls 10 (hlustun) 
Reynir á hlustunarskilning. Simon says. 
Clothes. Nemendur svara einföldum yes/no 
málsgreinum.  
Auka vinnublöð frá kennara! 

  

 Samskipti. 
Nemandi  

 Getur sagt aldur sinn í fullri málsgrein.  

 Getur farið eftir einfaldri samtalsæfingu. 

Right on bls 23 og speak out bls 1 
Nemendur útbúa sitt eigið persónukort og 
æfa sig tveir og tveir í kynningum á sjálfum 
sér.  
Orðasambönd: what is your name, where 
are you from. My name, I`m from... 
 
Auka vinnublöð frá kennara! 

  

http://www.dalvik.is/sidur/files/HandbokDB-2001.pdf
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

 Frásögn. 
Nemandi  

 Getur sagt frá fjölskyldu á einfaldan hátt.  

 Getur sagt hverjir vinir eru. 

Speak out bls 16, Right on bls 23-... og bls 
40-... 
Orðasambönd: Who is, This is, How old, 
how are you....ofl. 
Nemendur skrifa eftir forskrift hverjir eru í 
fjölskyldunni og vinahópnum og æfa sig í 
að segja frá. 
 Auka vinnublöð frá kennara! 

  

 Ritun 
Nemandi 

 Getur skrifað orð við myndir.  

 Getur skrifað einfaldar málsgreinar, eftir 

fyrirmynd, sem tengjast fjölskyldu og 

vinum. 

Right on bls 34, 37, 40, 50, 54.  
Speak out bls 8, 10, 16, 24, 28 
Einföld lýsingarorð og tilfinningar, 
litir,fatnaður, matur og dýr.  Nemendur 
tengja orð við mynd og skrifa svo stuttar 
málsgreinar sem passa við. Fyrirmyndir 
sjáanlegar.   
Auka vinnublöð frá kennara! 

  

 Menningarlæsi. 
Nemandi 

 Þekkir til söguhetja í afþreyingarefni á 
ensku. 

You tube myndbönd af söguhetjum. 
Finna söguhetjurnar....  

  

 

Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á namfus.is undir flipanum Verkefnabók. 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 

 

  

http://www.dalvik.is/sidur/files/HandbokDB-2001.pdf
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Námsgrein og bekkur: Náttúru- og samfélagsgreinar í  3. bekk (l ífs leiknikennsla, sem er hluti af samfélagsgreinum, er 
útlistuð í  annarri áætlun)  

 

Vikustundir: 3 klst. Kennarar: Harpa Rut og Gréta Samstarfsfólk: Anna Lísa 

Yfirlit 

Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

07.01. – 
15.02. 

Nemandi 
• Getur útskýrt hvernig tækni hefur áhrif á 

lífsgæði íbúa og umhverfi þeirra. 
• Sýnir frumkvæði og sjálfstæði við heimildaleit. 
• Getur nefnt dæmi um störf sem krefjast 

sérþekkingar, til dæmis tengd bílum. 
• Gerir sér grein fyrir mikilvægi þess að 

umgangast auðlindir jarðar af virðingu. 
• Getur skoðað og skráð dæmi um áhrif af 

gjörðum mannsins á náttúru og manngert 
umhverfi. 

• Getur nýtt reynslu og hæfni í námi og daglegu 
lífi, einn og með öðrum. 

• Getur rætt um umhverfismál og hvernig 
maðurinn tengist náttúrunni. 

• Getur greint á milli algengustu orkugjafa á 
Íslandi. 

• Getur rætt um krafta sem koma við sögu í 
daglegu lífi manna. 

• Getir rætt hvernig uppfinningar hafa breytt lífi 
fólks, ýmist til hins betra eða verra. 

  

Grunnefni: Komdu og skoðaðu bílinn. 
 
Ítarefni: Ýmist efni af vefsvæði Komdu og 
skoðaðu bílinn, fræðibækur um bíla, 
leikfangabílar, upplýsingar um bensín- og 
olíuverð, vefir Vegagerðarinnar og 
samgöngustofu, umferðarmerki og fleira. 
 
Fjölbreytt verkefnavinna um bíla, umferð, 
kraft, hreyfingu, viðnám, orku og fleira. 
Nemendur leysa til dæmis verkefnahefti út 
frá lesbókinni, gera tilraunir með hreyfingu 
og viðnám, læra um umferðarmerki, reikna 
út hvað það kostar að kaupa bensín og olíu, 
skrá heiti mismunandi bílparta inn á eigin 
teikningu af bíl og skoða vegakerfi Íslands. 
 
Myndbönd á youtube 
 
 
 
 
 

Kennt á bekkjarvís. 

Lestur. 

Umræður. 

Skrifleg verkefni. 

Myndræn tjáning. 

Athuganir. 

Tilraunir. 

 

 

 

Leiðsagnarmat samhliða 
vinnu nemenda. 
 
 
 
 
Við annarlok fá 
nemendur skriflega 
umsögn í náttúru- og 
samfélagsgreinum. 
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

18.02. – 
29.03. 
 
 

Nemandi: 
 
•  Þekkir villt dýr á Íslandi og helstu einkenni 
þeirra. 
• Getur sagt frá eigin upplifun á náttúrunni og 
skoðun á lífveru í náttúrulegum umhverfi. 
• Sýnir skoðunum og hugmyndum annarra 
virðingu. 
 
 
 
 

Villt spendýr í náttúru Íslands 
 
Nemendur kynna sér helstu villtu dýr sem 
lifa í náttúru Íslands.  
 
Námsefni:  
Ýmiss fróðleikur og verkefni frá kennurum 
unnin úr bókinni Viltu spendýrin okkar og 
vefsíðu námsgagnastofnunar um spendýr. 
http://www1.nams.is/landspendyr/   
 
Ítarefni: Ýmsar fræðibækur og efni af vef. 

Kennt á bekkjarvís. 

Lestur. 

Umræður.  

Skrifleg verkefni. 

Myndræn tjáning. 

 

Leiðsagnarmat samhliða 
vinnu nemenda. 

1.04.-
19.04. 

Árshátíðarvinna og páskafrí    

22.04- 
24.05. 
 
 

Nemandi 
 

 Getur sagt frá gerð og mótun íslensks 
samfélags fyrr og nú.  

 Getur bent á dæmi um hvernig sagan 

birtist í munum og minningum. 

 Kemur auga á nokkra þætti sem hafa haft 

áhrif á mannlífið í tímans rás, svo sem 

umhverfi og skipulag samfélaga. 

 Fái þjálfun í að setja sig inn í aðstæður 
fólks áður fyrr, ekki síst jafnaldra sinna. 

 Auki orðaforða sinn og skilning á ýmsum 
hugtökum, orðum og málsháttum í 
íslensku. 

Íslenskir þjóðhættir 
  
Grunnefni: Ísland áður fyrr  auk ýmissa 
verkefna frá kennurum.  
 
Ítarefni: Komdu og skoðaðu íslenska 
þjóðhætti, Lífið fyrr og nú. Ýmislegt vefefni 
og fræðslubækur.  
 
Í lok verkefnis verður farið í heimsókn í 
Laufás í Eyjafjarðarsveit. 

Kennt á bekkjarvís og 

þvert á bekki. 

 

Einstaklings- og 

hópverkefni.  

Lestur. 

Umræður. 

Skrifleg verkefni. 

Tilraunir. 

Vettvangsheimsókn. 

Leiðsagnarmat samhliða 
vinnu nemenda.  
 
Sjálfsmat nemenda sett 
í námsmöppu ásamt 
einu verkefni að eigin 
vali. 
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

 Þekki uppruna séríslenskra fæðutegunda 
og hugtök sem þeim tengjast.  

 

  
 

   

 

Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á namfus.is undir flipanum Verkefnabók. 
Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 
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Námsgrein og bekkur: Upplýsingatækni 3. bekkur  

 

Vikustundir: 40 mín ca Kennari:  Guðný S. Ólafsdóttir Samstarfsfólk:  Umsjónarkennarar og stuðningsfulltrúi 

 

Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið 
Markmið 

Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

  Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 
 

 Nýtt sér upplýsingaver til gagns og 
ánægju, s.s. til lesturs, hlustunar og 
leitarnáms. 

 Beitt undirstöðuatriðum í 
fingrasetningum. 

 Leitað upplýsinga á leitarvefjum og nýtt 
sér við verkefnavinnu. 

 Nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni. 

 Unnið með heimildir 

 Nýtt upplýsingatækni og forrit við 
uppbyggingu einfaldra verkefna. 

 Nýtt hugbúnað/forrit við framsetningu á 
tölulegum gögnum. 

 Notað hugbúnað/forrit við miðlun 
þekkingar á einfaldan hátt. 

 Unnið í Office forritum; Word, Power 
Point, Publisher og Excel og kunni helstu 
aðgerðir í þeim. 

 forritað á einfaldan hátt, t.d. í Scratch 

 Sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga. 

Saga um göngudag að hausti – 
sett inn mynd, breyta texta 

 
Unnið í kennsluforritum á 
nams.is 

 
Unnið í Ozmo 
Quiver(gagnaukinn veruleiki) 
 
Fingrafimi og Fingraleikir á 
mms.is 

 
 

Afmæliskort í Word, unnið í 
textbox 

 
Jigsawplanet.com 

 
Verkefni fyrir smíðar, púsluspil 

 
Mynd í Paint, sett inn í 
Word,talblöðrur og texti. 

 

Unnið í ritvinnsluforritinu Word 
og helstu skipanir kenndar; 
breytingar á texta, settar inn 
myndir, bæði úr myndasafni og 
af netinu.  
 
Unnið í Power Point og 
nemendur gera kynningu á 
sjálfum sér og áhugamálum. 
 
Fingrasetning þjálfuð með 
forritinu Fingrafimi og fleiri 
forritum á nams.is. 
  
Unnið í ýmsum kennsluforritum, 
s.s. á nams.is og skolavefurinn.is. 
 
Skoðaðar og unnið með valdar 
síður á Internetinu. 
 
Forritið Excel kynnt lítillega og 
gerð súlu– og línurit. 
 

Virkni, áhugi, færni og 
hegðun eru þeir þættir 
sem metnir verða jafnt 
og þétt allan veturinn.  
 
Verkefni nemenda 
vistuð í þeirra möppur 
og metin 
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið 
Markmið 

Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

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

Kynning í PowerPoint, ég 
sjálf/ur 
 
QR kóðar 

 
iPad, forritun.  
- Scratch Jr,  
- Run Marco 
- Ozmo 
- Sphero 
- Code.org, Hour of code 
 
Kveðja í jólakort í samráði við 
umsjónarkennara 

Fjallað um netöryggi og gert 

verkefni þar að lútandi.   

 

Kynnast notkun QR kóða með 

völdum verkefnum 

 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 
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Námsgrein: Heimilisfræði 3. bekkur  
 

Vikurstundir: 30 
mínútur á viku  

Kennari: Ingibjörg R. Kristinsdóttir Samstarfsfólk: Anna Lísa Stefánsdóttir  

 

Yfirlit 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Vor 

janúar -

júní 

Menningarlæsi: 

 Temji sér hreinlæti og vönduð 
vinnubrögð. 

 Leggi sitt að mörkum í samvinnu 
bæði heima og í skóla. 

 Getur tjáð sig um viðfangsefni sitt og 
tengt við þætti sem tengjast t.d. 
menningu. 

Matur og lífshættir: 

 Læri um uppruna algengra 
fæðutegunda og helstu sérkenni 
þeirra. 

 Geti rætt um helstu kostnaðarliði við 
matargerð og heimilishald. 

Matur og vinnubrög: 

 Vinni eftir einföldum uppskriftum. 

 Sýni ábyrgð í umgengni við 
eldhúsáhöld og tæki. 

 Geti nýtt sér netið og aðra miðla til 
þess að afla sér upplýsinga varðandi 
heimilishald. 

 
 

Unnið saman í  hópi. 

Sýnikennsla, verkleg 

og bókleg vinna. 

Námsbókin Hollt og gott 2 

Heimilisfræði 2 

Unnið með uppskriftir sem 

kennari velur, bæði bakstur og 

matargerð. 

Símat alla önnina þar sem metin er 

þátttaka, samvinna,áhugi, 

frumkvæði og sjálfstæði.  

Umsögn í lok annar. 
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Matur og umhverfi: 

 Geri sér grein fyrir sameiginlegri 
ábyrgð á umhverfi okkar. 

 Læri ýmis hugtök tengd 
náttúruvernd t.d. flokkun, hreint 
umhverfi, leiðir til sparnaðar, 
mengun, endurnýting. 

 Geti lesið einfaldar 
umbúðarmerkingar. 

Matur og menning: 

 Læri um aðferðir og áhöld sem 
notuð voru við geymslu matvæla í 
gamla daga. 

 Kynnist uppruna ýmissa þjóðlegra 
íslenskra matvæla. 

 Geti nefnt nokkur heiti og hugtök 
tengd þjóðlegri matargerð. 

 

Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á Namfus.is undir flipanum Verkefnabók. 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 
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Námsgrein: Myndmennt 3. bekkur  
 

Vikurstundir: 1 klst Kennari Skapti Þór Runólfsson Samstarfsfólk: 
 

Yfirlit 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Vorönn   

3. jan - 28. 

maí 

 gangi af ábyrgð um efni  og áhöld í 
myndmenntastofu. 

 Vinni að leturgerð út frá eigin 
nafni, skreytingar á möppu.  

 geti unnið myndverk á 
fjölbreytilegan hátt í ýmis efni 
með margvíslegum áhöldum í 
gegnum teiknun, málun, mótun, 
klippimyndir, þrykk. 

 Þekki heita og kalda liti og geti 
nýtt sér þá vitneskju til að skapa 
áhrif í mynd. 

 Leirmótun, kennt að móta og 
hnoða leir í ákveðna hluti. 
Leirmunir glerjaðir eftir þurkun. 

Sýnikennsla, 

kennslubækurnar 

myndmennt 1 og 

Litagleði. Ásamt efni 

sem útbúið er af 

kennara. 

 Grunnlitir upprifjaðir og 
farið í heita og kalda liti.  

 Einfalt málningarverkefni 
unnið með áherslu á 
heita og kalda liti.  

 Hlutföll líkamans. 

 Einföld leirmótun. 

 Einfalt þrykk verkefni 

unnið. 

 Teikna nákvæma 
hlutarteikningu með 
blýanti með áherslu á 
skyggingar. 

 Sjálfsmynd ungur og 
gamall/gömul 

Gátlistar byggðir á forsendum 

verkefna. 

Afurðir: teikningar málverk þrykk  og 

leir 

 

Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á Namfus.is undir flipanum Verkefnabók. 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

  

http://www.dalvik.is/sidur/files/HandbokDB-2001.pdf


Kennsluáætlun á vorönn skólaárið 2018 – 2019       Dalvíkurskóli 

  

19 
 

Námsgrein: Hönnun og smíði 3. bekkur  
 

Vikurstundir: 30 mín Kennari: Jóhanna Skaftadóttir Samstarfsfólk: 
 

Yfirlit 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Janúar - 

febrúar 

 Geti notað tommustokk til mælinga. 

 Geti notað einföld handverkfæri, 
sög, pússklossa, vinkil, skrúfjárn 

 

Innlögn  

einstaklingskennsla 

Hönnun leikfangs, hreyfing 
Metrakerfið umræða og vinna 
Krossviður og fura 
vatnslitir 

Verkefni og vinnulag nemenda er 
metið jafnharðan eftir áhuga, 
sjálfstæði, frumkvæði og verkfærni 
nemenda. 

Febrúar - 
mars 

 Geti notað litla handsög 

 Geti notað útsögunarsög 

 Þekki og geti notað sandpappír 

 Geti notað pensla og málningu 

 Geti notað súluborvél með aðstoð 

 Geti þekkt og notað vinkil 
 
 

Innlögn 

Einstaklingskennsla 

 

Áfram vinna með metrakerfi og 

mælingar 

Krossviður, fura 

Verkefni og vinnulag nemenda er 
metið jafnharðan eftir áhuga, 
sjálfstæði, frumkvæði og verkfærni 
nemenda. 

Apríl - maí  Geti gert grein fyrir vinnuferli 
verkefnisins með orðum 

 Þekki grófan og fínan sandpappír og 
noti ásamt pússklossa 

 Geti teiknað og yfirfært eigin 
myndsköpun á smíðaverkefni 

 Geti notað tifsög með aðstoð 
 
 

Innlögn 
Samræður 
Einstaklingskennsla 
 

Umræða um speglun og hvernig 

hægt er að nota hana við 

verkefna gerð og skreytingar. 

Hanni og smíði kassa eða hillu 

Hugsanlega samvinnuverkefni 

tengd vettfangsferð í nágrennið. 

Verkefni og vinnulag nemenda er 
metið jafnharðan eftir áhuga, 
sjálfstæði, frumkvæði og verkfærni 
nemenda. 
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

  Geti teiknað og yfirfært eigin 
myndsköpun á smíðaverkefni 

 Æfist í notkun tifsagar  
 

   

alltaf  Nemendur ganga frá sínu 
vinnusvæði í lok hvers tíma. 

 Umsjónarmenn sópi og snyrti 
sameiginlegt vinnusvæði nemenda 

 Nemendur nota viðeigandi 
persónuhlífar, sloppa, 
hlífðargleraugu o.fl 

 Nemendum kynntar reglur 
smíðastofunnar 

 Nemendum kynntar hættur 
smíðastofunnar 
 

   

 

Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á Namfus.is undir flipanum Verkefnabók. 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 
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Námsgrein: Hannyrðir 3 .  bekkur  
 

Vikurstundir: Kennari Ásrún Ingvadóttir Samstarfsfólk: 
 

Yfirlit 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

vetrar  Getur hlustað á fyrirmæli og farið eftir 

þeim. 

 Getur fitjað upp og prjónað garðaprjón 

 Kann að þræða nál 

 Getur saumað beinar línur í saumavél 

samkvæmt fyrirmælum. 

 Getur snúið saman nokkra þræði og gert 

grófa snúru úr þeim. 

Fyrirmæli gefin yfir 

hópinn. 

Einstaklingskennsla 

 Prjóna garðaprjón, hænu. 

Lærir að fitja upp og prjóna 

ferkantaða pjötlu sem þau 

síðan sauma saman fylla með 

tróði og fela endann þegar 

búið er að sauma fyrir gatið 

sem tróðið var sett inn um 

 Sauma poka og snúa snúru í 

opið á honum 

 Símat. Getur  nemandi tileinkað 

sér fyrirmæli og farið eftir þeim. 

 Ræður nemandi við hæfniviðmið 

bekkjarins 

 

 

 

Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á Namfus.is undir flipanum Verkefnabók. 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 

  

http://www.dalvik.is/sidur/files/HandbokDB-2001.pdf


Kennsluáætlun á vorönn skólaárið 2018 – 2019       Dalvíkurskóli 

  

22 
 

 

Námsgrein: Upplýsingatækni  3 .  bekkur 
 

Vikurstundir: ca 40 mín Kennari Guðný Ólafsdóttir Samstarfsfólk: 

 

Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið 
Markmið 

Námsefni og verkefni Kennsluhættir 

 
 Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

 Nýtt sér upplýsingaver til gagns og ánægju, s.s. 
til lesturs, hlustunar og leitarnáms. 

 Beitt undirstöðuatriðum í fingrasetningum. 
 Leitað upplýsinga á leitarvefjum og nýtt sér við 

verkefnavinnu. 
 Nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni. 
 Unnið með heimildir 
 Nýtt upplýsingatækni og forrit við 

uppbyggingu einfaldra verkefna. 
 Nýtt hugbúnað/forrit við framsetningu á 

tölulegum gögnum. 
 Notað hugbúnað/forrit við miðlun þekkingar á 

einfaldan hátt. 
 Unnið í Office forritum; Word, Power Point, 

Publisher og Excel og kunni helstu aðgerðir í 
þeim. 

 forritað á einfaldan hátt, t.d. í Scratch 
 Sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga. 
 Farið eftir einföldum reglum um ábyrga 

netnotkun og er meðvitaður um siðferðislegt 
gildi þeirra. 

 
Sphero: Ýmis verkefni í 

forritun 
 

G-mail, kynning og 
æfingar 
 

Typing.com, gera aðgang 
og vinna 
 

Kahoot, gera aðgang og 
gera spurningaleik 
 

Snjallstund 

 
Sphero verkefni: 

 Forrita Sphero til að keyra 1 metra á fimm vegu og skrá 
 Forrita ferhyrning með ýmis konar fídusum, s.s. ljósum og 

hljóði. Taka upp á hægum hraða 
 Forrita Sphero til að dansa í takt við tónlist 

 
Nemendur fá sitt eigið netfang á léninu dalvikurskoli.is 

 Senda póst og taka á móti 
 Hangout spjallið prófað 

 
Vefurinn Typing.com kynntur og nem. gera sinn eigin aðgang og 
þjálfa fingrasetninguna með æfingum 
 
Kahoot: Nem. gera sér aðgang og búa til sinn eigin spurningaleik 
 
Í Snjallstund er unnið að margvíslegum verkefnum í litlum hópum 
sem skiptast á um þau. Ýmis tæki og tól til sköpunar og til að 
rannsaka notuð í Snjallstundinni.  
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Námsgrein og bekkur: Íþróttir  1.-4. bekkur 

 

Vikustundir: Kennari: Harpa, Helena og Sólveig Lilja Samstarfsfólk: 

 

Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

Vika 1 Félagslegir þættir 
-sýnt virðingu og góða framkomu hvort sem 
leikur vinnst eða tapast. Jafnframt viðhaft jákvæð 
og árangursrík samskipti til að efla liðsanda,  
-skýrt mikilvægi þess að hafa leikreglur, farið eftir 
þeim bæði í hóp- og einstaklingsíþrótt,   

Hlaupaleikir og skotbolti. 
 

Stórfiskur – með ýmsum 

útfærslum. Sjúkrahúsleikurinn 

– þrír eru bakteríur og klukka. 

Skottaleikur og svo skotbolti í 

lokin. 

 

Vika 2  Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
-gert æfingar sem reyna á styrk og stöðugleika 
útlima og bols,  
-gert flóknar samsettar æfingar sem reyna á 
lipurð og samhæfingu,  

Stöðvar með áherslu á bolta: Handbolti, 
fótbolti, karfa, blak, bandý, golf, sippa og 
klifra kaðal. 
 

1. Kasta í vegg og grípa. 

2.Kasta í keilur á bekk.  

3.Keilur-rekja fótbolta og 

skjóta á mark.  4.Rekja 

körfubolta fram og tilbaka. 

5.Blak-fingurslag í vegg.  

6.Keilur-Rekja bandýbolta og 

skjóta á mark.  7.Snag: 

Skotmarkið er standandi 

renningurinn með rauða, blá 

og gula litnum. Vipp og 

púttkylfa – þau ráða hvort þau 

nota. 8.Sippa. 9.Klifra kaðal. 

 

Vika 3 Félagslegir þættir 
-sýnt virðingu og góða framkomu hvort sem 
leikur vinnst eða tapast. Jafnframt viðhaft jákvæð 
og árangursrík samskipti til að efla liðsanda,  

Golf í Víkurröst Hópnum skipt upp í 3 hópa 
sem rúlla svo á milli þriggja 
stöðva. 
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

-skýrt mikilvægi þess að hafa leikreglur, farið eftir 
þeim bæði í hóp- og einstaklingsíþrótt 

Vika 4 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
-gert æfingar sem reyna á loftháð þol,  
-gert æfingar sem reyna á styrk og stöðugleika 
útlima og bols,  
-gert flóknar samsettar æfingar sem reyna á 
lipurð og samhæfingu,   

Fjölmenningarlegir leikir. Fánaleikurinn 
 

 

Vika 5 Heilsa og efling þekkingar 
-tengt hlutverk taugakerfis, hjarta, blóðrásar og 
lungna við líkamlega áreynslu,  
-nýtt niðurstöður prófa til að setja sér 
skammtíma- og langtímamarkmið í íþróttum og 
heilsurækt og unnið að þeim. 

Píptest og liðleiki 
 

Próf.  
Skotboltaleikir. 

 

Vika 6 Félagslegir þættir 
-sýnt virðingu og góða framkomu hvort sem 
leikur vinnst eða tapast. Jafnframt viðhaft jákvæð 
og árangursrík samskipti til að efla liðsanda,  

Bandý Bandý æfingar, 2 saman á 
móti hvort öðru að æfa sig að 
rekja, stoppa boltan, senda og 
skjóta. Svo spilað á tveimur 
völlum, fjögur lið. 

 

Vika 7 Félagslegir þættir 
-sýnt virðingu og góða framkomu hvort sem 
leikur vinnst eða tapast. Jafnframt viðhaft jákvæð 
og árangursrík samskipti til að efla liðsanda,  
-skýrt mikilvægi þess að hafa leikreglur, farið eftir 
þeim bæði í hóp- og einstaklingsíþrótt,  
-rætt líkamsvitund, kynheilbrigði, staðalímyndir í 
íþróttaumfjöllun og tekið virka afstöðu gegn 
ofbeldi.  

Samvinna, leika saman í sundi. Uppbrot: Allir í sund á 

mánudag og þriðjudag. 

Ath: Öskudagur á miðvikudag 
og foreldrafundir á 
fimmtudag. 
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

Vika 8 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
-gert flóknar samsettar æfingar sem reyna á 
lipurð og samhæfingu,  
-sýnt leikni í nokkrum mismunandi 
íþróttagreinum,  
-tekið þátt í stöðluðum prófum til að meta þrek 
og hreysti, lipurð og samhæfingu,  
Heilsa og efling þekkingar 
-nýtt niðurstöður prófa til að setja sér 
skammtíma- og langtímamarkmið í íþróttum og 
heilsurækt og unnið að þeim,  
-notað mælingar með mismunandi 
mælinákvæmni við mat á afkastagetu.  

Frjálsar – Mæla ef það er eitthvað sem á 
eftir að mæla. Stöðvaþjálfun.  
 

1.Sipp 
2.Langstökk án atrennu 
4.Boltakast 
5.Spjótkast 
6.Grindarhlaup 
7.Hreystigreip 
8. Armbeygjur 

 

Vika 9 Félagslegir þættir 
-sýnt virðingu og góða framkomu hvort sem 
leikur vinnst eða tapast. Jafnframt viðhaft jákvæð 
og árangursrík samskipti til að efla liðsanda,  
-skýrt mikilvægi þess að hafa leikreglur, farið eftir 
þeim bæði í hóp- og einstaklingsíþrótt,  

Fjör í frjálsum 
 

Setja upp 3-4 lið og þau keppa 
saman í mismunandi greinum. 
Boðhlaup með mismunandi 
fyrirkomulagi. 
(Grjónapokakast) 

 

Vika 10 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
-gert æfingar sem reyna á loftháð þol,  
-sýnt leikni í nokkrum mismunandi 
íþróttagreinum,  
Félagslegir þættir 
-sýnt virðingu og góða framkomu hvort sem 
leikur vinnst eða tapast. Jafnframt viðhaft jákvæð 
og árangursrík samskipti til að efla liðsanda,  
Íþróttum 

Boccia og krulla 
 

1.Boccia – 1 völlur og 5-6 í 
hvoru liði 
2.Krulla – 1 völlur og 5-6 í 
hvoru liði. 
Allir mæta öllum. 
Boðhlaup – Mylla á milli liða. 

 

Vika 11 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
-gert æfingar sem reyna á loftháð þol,  
-gert æfingar sem reyna á styrk og stöðugleika 
útlima og bols,  

Stöðvavinna 
 

1. Blakbolti – halda á lofti með 
fingurslagi – eða senda bolta í 
vegg með fingurslagi og grípa 
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

-gert flóknar samsettar æfingar sem reyna á 
lipurð og samhæfingu,  
-sýnt leikni í nokkrum mismunandi 
íþróttagreinum 

2. Skjóta á körfu frá 6 mism 
stöðum. 
3. Bandý - á tvö mörk, lítill 
völlur en ekki afmarkaður. 
Veggur aftan við eitt mark en 
1-2 bekkir aftan við hitt 
markið. 
4. Badminton – Gefa upp yfir 
netið og í húllahringi. 
5. Badminton – Spila eða 
senda yfir og stig ef hinn nær 
að grípa. 
6. Fótbolti – æfa að rekja og 
skjóta á mark. 
7. Sippa 

Vika 12 Líkamsvitund, leikni og afkastageta  
-gert æfingar sem reyna á styrk og stöðugleika 
útlima og bols,  
-gert flóknar samsettar æfingar sem reyna á 
lipurð og samhæfingu,  
-sýnt leikni í nokkrum mismunandi 
íþróttagreinum, .  
Heilsa og efling þekkingar 
-gert sér grein fyrir gildi heilbrigðs lífernis fyrir 
starfsemi líkamans og mikilvægi hreinlætis í 
tengslum við íþróttir og sundiðkun,  

Fimleikar – stöðvar 
 

1.Hringir – snúningar. 
2.Bretti/litla trampólín og 
stökk yfir kistu, lenda í dýnu. 
3.Hringir – sveifla sér 
4.Trampólín  
5.Handstaða/Höfuðsta 
6.Handahl/arabastökk. 
7.Kollhnýsar afturábak og 
áfram. 

 

Vika 13 Félagslegir þættir 
-sýnt virðingu og góða framkomu hvort sem 
leikur vinnst eða tapast. Jafnframt viðhaft jákvæð 
og árangursrík samskipti til að efla liðsanda,  
-skýrt mikilvægi þess að hafa leikreglur, farið eftir 
þeim bæði í hóp- og einstaklingsíþrótt,  

Fótbolti 2 saman - upphitun með bolta, 

senda og stoppa bolta, rekja, 

skalla. 

Skipt í lið og spilað. Farið yfir 

reglur. 
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

Vika 14 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
-gert flóknar samsettar æfingar sem reyna á 
lipurð og samhæfingu,  
-sýnt leikni í nokkrum mismunandi 
íþróttagreinum,   

Badminton Upphitun: leikur og 

tækniæfingar með áherslu á 

uppgjafir. 

Spila.  

 

Vika 15 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
-gert æfingar sem reyna á styrk og stöðugleika 
útlima og bols,  
-gert flóknar samsettar æfingar sem reyna á 
lipurð og samhæfingu,  
-sýnt leikni í nokkrum mismunandi 
íþróttagreinum  

Blak Tækniæfingar, fleigur, 

fingurslag og uppgjöf. 

Spil 

 

 

Vika 16 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
-gert æfingar sem reyna á loftháð þol,  
-gert flóknar samsettar æfingar sem reyna á 
lipurð og samhæfingu,   

Körfubolti  Upphitun: 2 saman – rekja, 

senda, senda á ferð og skjóta. 

Dripplæfingar – allir með 

bolta. 

Skipta í lið og spila 

sendingaleik 5 í röð og stig. 

Svo tvö lið og hitta í körfu sem 

haldið er á. 

 

Vika 17 Félagslegir þættir 
-sýnt virðingu og góða framkomu hvort sem 
leikur vinnst eða tapast. Jafnframt viðhaft jákvæð 
og árangursrík samskipti til að efla liðsanda,  
-skýrt mikilvægi þess að hafa leikreglur, farið eftir 
þeim bæði í hóp- og einstaklingsíþrótt,  

Bandý Upphitun: Bandý æfingar, 2 

saman á móti hvort öðru að 

æfa sig að rekja, stoppa 

boltan, senda og skjóta. Svo 

spilað á tveimur völlum, fjögur 

lið. 

 

Vika 18 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
-gert æfingar sem reyna á styrk og stöðugleika 
útlima og bols,  

Ísjakahlaup Allur hópurinn saman.   
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

-gert flóknar samsettar æfingar sem reyna á 
lipurð og samhæfingu,  

Vika 19 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
-sýnt leikni í nokkrum mismunandi 
íþróttagreinum,  
Félagslegir þættir 
-skýrt mikilvægi þess að hafa leikreglur, farið eftir 
þeim bæði í hóp- og einstaklingsíþrótt,  

Útikennsla 
Fótbolti  

  

Vika 20 Félagslegir þættir 
-sýnt virðingu og góða framkomu hvort sem 
leikur vinnst eða tapast. Jafnframt viðhaft jákvæð 
og árangursrík samskipti til að efla liðsanda,  
-skýrt mikilvægi þess að hafa leikreglur, farið eftir 
þeim bæði í hóp- og einstaklingsíþrótt,  

Útikennsla 
Ratleikur 

  

21 vika Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
-gert æfingar sem reyna á loftháð þol,   

Útikennsla 
Golf 

  

 

Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á namfus.is undir flipanum Verkefnabók. 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 
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Námsgrein og bekkur: Sund 1.-4. bekkur  

 

Vikustundir: Kennari: Helena  Samstarfsfólk: 

 

Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

Vika 1 Heilsa og efling þekkingar 
skýrt mikilvægi hreinlætis í tengslum við 
sundiðkun,  
Öryggis og skipulagsreglur 
farið eftir öryggis-, skipulags-og umgengnisreglum 
sundstaða og íþróttahúsa og brugðist við 
óhöppum. 

Bringusund og skriðsund. 
 

Upphitun: Eldflau maga/baki, 
bringuhendur/skriðfætur.  
Aðal: úthald : Bringusund og 
skriðsund. 
Enda: Flugfætur(ormur) og 
bringuhendur. 
Köfungarkeppni. 

 

Vika 2  Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og 
samhæfingu,  
Heilsa og efling þekkingar 
notað einföld hugtök sem tengjast sundiðkun og 
líkamlegri áreynslu. 

Bringusund, stungur og rennsli Upphitun: Skriðsund með 
stungu. 
Aðal: Kútar/flá bringufætur, 
bringusund laga öndun og 
hendur.  
Enda: Stungur og rennsli. 

 

Vika 3 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
kafað og synt skriðsund með eða án hjálpartækja 
stuttar vegalengdir. 
Heilsa og efling þekkingar 
sett sér einföld þjálfunarmarkmið í íþróttum og 
heilsurækt og unnið að þeim. 

Skriðsund, stungur og rennsli. 
 
Minna á möguleika sunds sem 
heilsuræktar. 

Upph: Bringusund 
Aðal: Froskalappir, eldflaug á 
maga og baki. Súperman 
báðar hliðar. Anda í 3 hverju. 
Enda: Handstöð keppni 

 

Vika 4 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og 
hreyfijafnvægi, kafað, velta af kvið á bak og 
baksund synt með eða án hjálpartækja stuttar 
vegalengdir. 
Heilsa og efling þekkingar 

Baksund  
Stungur og köfun 

Upph: Skriðsund 
Aðal: Bakfætur með flá yfir og 
skriðfætur til baka. M-kútar og 
bakhendur. Baksund. 
Enda: Köfunarleikir. 

 

http://www.dalvik.is/sidur/files/HandbokDB-2001.pdf


Kennsluáætlun á vorönn skólaárið 2018 – 2019       Dalvíkurskóli 

  

30 
 

Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

gert einfaldar talningar í leikjum, 

Vika 5 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og 
samhæfingu,  
synt skólabaksund með eða án hjálpartækja 
stuttar vegalengdir. 
Heilsa og efling þekkingar 
útskýrt líkamlegan mun á kynjum, 

Skólabaksund Upph: Baksund 
Aðal:Skólabak. Fætur með 
flá/kút. Skólabak hendur með 
kút og skrið fætur. 
Skólabaksund með kút.  Enda: 
Hafmey og ormur 

 

Vika 6 Félagslegir þættir  
unnið með þær tilfinningar sem fylgja því að 
vinna og tapa í leikjum,  
skilið skipulagshugtök í skólaíþróttum og farið 
eftir leikreglum,  
gert sér grein fyrir eigin líkamsvitund og 
einkastöðum líkamans.  
 

Leikjatími 
 
 

Vatnsleikir, hákarl hákarl, bjór, 
eltingaleikur. Strútur. 
Köfunarkeppni. 
Handstöðukeppni. 

 

Vika 7 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og 
hreyfijafnvægi,  
Synt sporðtök með eða án hjálpartækja stuttar 
vegalengdir. 
Heilsa og efling þekkingar 
þekkt heiti helstu afstöðuhugtaka og hreyfinga,  
 

Flugsund 
(froskalappir) 

Upph: Hafmey án froskal, 
Hafmey: hendur fram og 
hendur frá rassi.  
Aðal: froskal : Ormur, allar 
hliðar. Ormur og 
bringuhendur. Hendur: bara 
hægri, hin fram og öfugt.  
1-1-2. Enda: Stungur og rennsli 

 

Vika 8 Félagslegir þættir  
gert sér grein fyrir eigin líkamsvitund og 
einkastöðum líkamans.  
Öryggis og skipulagsreglur  

Bringusund 
Björgun, leysitök og stunga. 

Upph: Ormur og hafmey. 
Aðal: Úthald í bringu. 
Enda :Farið yfir áhersluatriði í 
björgun. Ganga með 
félaga(halda í höfuð). Losa sig.  
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

farið eftir öryggis-, skipulags-og umgengnisreglum 
sundstaða og íþróttahúsa og brugðist við 
óhöppum. 

Vika 9 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og 
samhæfingu,  velt sér af kvið á bak og öfugt. Synt, 
baksund og skriðsund með eða án hjálpartækja 
stuttar vegalengdir. 
 

Skriðsund og 
baksund. 
 
Fara vel yfir veltu á öxlum. 

Upph: Bringusund 
Aðal:Eldflaug á maga yfir og 
baki til baka. (flá fyrir óörugga) 
Súperman á báðum hliðum, 
öxl upp úr. Skriðsund og 
baksund. Enda: 5 st. Kollhnísa. 

 

Vika 10 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
gert hreyfingar sem reyna á hreyfijafnvægi, kafað, 
velta af kvið á bak. 
 

Bringusund og skólabaksund 
 
 
Ath. Líkamlegan mun 

Upph: skriðsund 
Aðal: flá + bringufætur yfir og 
skólabakfætur til baka. Fara 
vel yfir öndun í bringu og 
skólabaki. Enda á kollhnísum 
fyrir snúninga. 

 

Vika 11 Félagslegir þættir  
farið eftir leikreglum,  
gert sér grein fyrir eigin líkamsvitund og 
einkastöðum líkamans.  
Heilsa og efling þekkingar  
gert einfaldar talningar í leikjum. 

Bringusund og Kafsundstak 
 

Upph: Hafmey og ormur 
Aðal: Bringufætur með flá, 
bringusund og anda í hverju. 
Taka 5 kafsundstök og labba til 
baka.(að enda rauðu) Enda: 
10,20  

 

Vika 12 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og 
hreyfijafnvægi.  
 

Kafa eftir hlutum, læra vel á dýpið 1 og 2 b fara í hópum á dýpið 
og æfa sig. 

 

Vika 13 Heilsa og efling þekkingar 
notað einföld hugtök sem tengjast sundiðkun og 
líkamlegri áreynslu,  
sett sér einföld þjálfunarmarkmið í íþróttum og 
heilsurækt og unnið að þeim. 

 Skólabaksund Upph: bringa og skrið. Aðal: 
Úthald í að synda á baki. 
Enda á kollhnísum fyrir 
snúninga. 
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

Vika 14 Heilsa og efling þekkingar 
skýrt mikilvægi hreinlætis í tengslum við 
sundiðkun 

Bringusund, stungur og rennsli Upph: Skriðsund og bak til 
baka. Flá: æfa spyrnu í 
fótatökum. Bringusund, öndun 
og taktur, fyrir próf. 

 

Vika 15 Öryggis og skipulagsreglur 
farið eftir öryggis-, skipulags-og umgengnisreglum 
sundstaða og íþróttahúsa og brugðist við 
óhöppum. 

Fara yfir prófaatriði   

Vika 16  Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og 
samhæfingu 

Námsmat  Sundtækni, vinnusemi 
og ástundun. 

Vika 17 Heilsa og efling þekkingar 
sett sér einföld þjálfunarmarkmið í íþróttum og 
heilsurækt og unnið að þeim 
 

Námsmat   

Vika 18 Félagslegir þættir  
farið eftir leikreglum,  
gert sér grein fyrir eigin líkamsvitund og 
einkastöðum líkamans.  

Sundbolti  Tikklistar.  Áhersluatriði 
fyrir hvern bekk. 

Vika 19 Félagslegir þættir  
Hafa gaman saman ;) 
 

Frjálst 
 

  

 

Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á namfus.is undir flipanum Verkefnabók. 
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Námsgrein og bekkur: Dans 1.-  4. bekkur  

 

Vikustundir: 1 klst. Kennari: Ása Fönn Samstarfsfólk: 

 

Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

 Örva líkams- og hreyfiþroska í takt við tónlist.  
Kunna mun á hægri og vinstri ,fram,aftur, hæl og 
tá.  
Hlusta og gera greinarmun á tónlist með 
mismunandi hraða og áherslum. Dansað einföld 
hreyfimynstur og notað þau í barnadönsum. 
Tækni, tileinka sér skilning á hreyfigetu líkamans í 
takt við tónlist. Efla/þjálfa aga, áræðni, 
samhæfingu, kjark, færni, samvinnu, kurteisi 
tillitssemi, líkamsreisn og kurteisi. 

Partýpolka, fingrapolki, skósveinadans, 
kubbadans, tvistdans, samba 1/1 
cha cha cha, marsera, stopdans, súperman, 
skottís, enskur vals,  fugladansinn, dansa 
frjálst, semja dansa, dansleikir og margt 
fleira. 

Ýmsir dansar. Hegðun og virkni í 
tímum. Nemendur fá 
umsögn um vinnu annar 

   
 
 

   

 

Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á namfus.is undir flipanum Verkefnabók. 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 
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Námsgrein: Tónmennt -  3. bekkur 
 

Vikurstundir: 1 x 60 
mínútur 

Kennari: Guðmann Sveinsson Samstarfsfólk: 

 

Yfirlit 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

27. ágúst 
- 7. sept 

Hljóðfærakynning :  
Rafmagnsgítar - Magnari - og aðrir algengir 
fylgihlutir. 
Tónlstarmaður vikunnar - Michael Jackson 
Að nemendur þekki muninn á helstu 
tónlistarstílum 
Geti greint ólíkar stíltegundir og myndað sér 
skoðun á þeim. 

Bekkjarkennsla, 
hópkennsla. 
Útlistunarkennsla, 
verklegar æfingar og 
innlifunaraðferðir og 
tjáning. 

Hvernig virkar rafmagnsgítar og 
hvaða fylgihlutir þurfa að vera 
með svo hægt sé að nota hann til 
fullnustu? 
Hvað er merkilegt við konung 
poppsins? Umræður og 
vangaveltur um þennan merka 
listamann. 

Frammistöðumat 

17. sept - 
28. sept 

Hljóð og þögn  
 
Líkaminn sem hljóðfæri - frjáls sköpun 
 
Söngstund/hópsöngur. 
 
Að nemendur geti leikið einfalda rytma á 
líkamann  
Læri ný lög og geti sungið saman í hóp.  
Þekki form laga 
 

Bekkjarkennsla, 
hópkennsla. 
Útlistunarkennsla, 
verklegar æfingar og 
innlifunaraðferðir og 
tjáning. 

Nemendur hlusta á hljóðdæmi 
það sem þagnir koma við sögu. 
Hversvegna eru þagnir mikilvægar 
í tónlist? 
Hvernig má nota líkamann sem 
hljóðfæri. 
Ný sönglög færð í söngmöppu. 

Frammistöðumat 
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1. okt - 
12. okt 

Tónlistarstílar (Rokk, popp, jazz, blús og 
funk). 
Hlustun og myndmiðlar. 
Söngstund/hópsöngur. 
Að nemendur þekki muninn á helstu 
tónlistarstílum. Læri ný lög og geti sungið 
saman í hóp. Þekki form laga 

Bekkjarkennsla, 
hópkennsla. 
Útlistunarkennsla, 
verklegar æfingar og 
innlifunaraðferðir og 
tjáning. 

Nemendur búa til hljóðleikhús og 
fá að skapa hljóðheim sögunnar. 
Þjálfa nemendur í hrynmyndum 
og hreyfingu. 
Hvað einkennir rafmagngítar og 
hvaða fylgihlutir eru algengastir. 

Frammistöðumat 

15. okt - 
27. okt 

Hljóðleikhús & tónlistarsköpun. 
 
Söngstund/hópsöngur. 
Að nemendur geti valið og notað 
skólahljóðfæri til að túlka stemmingu og 
atburðarrás.  
Læri ný lög og geti sungið saman í hóp.  
Þekki form laga 

Bekkjarkennsla, 
hópkennsla. 
Útlistunarkennsla, 
verklegar æfingar og 
innlifunaraðferðir og 
tjáning. 

Áfram unnið með hljóðleikhúsið 
og tónlistarsköpun. 
Líkaminn sem 
hljóðfæri/Kroppaklapp. 
Ný sönglög færð í söngmöppu. 

Frammistöðumat 

29. okt - 
2. nóv 

Spurningakeppni úr því efni sem farið hefur 
verið í til þessa. 
 
Virk hlustun: Hvaða hljóðfæri eru algengust í 
td. blús, rokki, popp eða rapptónlist? 
 
Grafísk nótnaskrift: Hvernig er hægt að 
skrásetja tónlist með örðum aðferðum en 
hinni hefðbundnu nótnaskrift. 
Læri ný lög og geti sungið saman í hóp. Þekki 
form laga. 
Þekki helstu flythjendur og tónlistarstíla sem 
búið er að fara í. 

Bekkjarkennsla, 
hópkennsla. 
Útlistunarkennsla, 
verklegar æfingar og 
innlifunaraðferðir og 
tjáning. 

Nemendur spurðir úr því efni sem 
farið hefur verið í. 
Hlustað á tónlist frá mismunandi 
heimshornum og spurningum velt 
upp. 
Nemendur læra grafíska 
nótnaskift og að leggja mat á og 
gagnrýna hina ýmsu tónlistarstíla. 

Frammistöðumat 

5. nóv - 
16. nóv 
 
 
 
 

Hljóðfærakynning :  
Mandolin - hvernig hljómar það? Hvar hafið 
þið heyrt í svona hljóðfæri? Hvaðan kemur 
það? Er það skylt einhverju öðru hljóðfæri? 
Hvaða þekktu íslensku og erlendu lög 
styðjast við hljóðfærið? 

Bekkjarkennsla, 
hópkennsla. 
Útlistunarkennsla, 
verklegar æfingar og 
innlifunaraðferðir og 
tjáning. 

Hvernig virkar mandolín og hvaða 
fylgihlutir þurfa að vera með svo 
hægt sé að nota það til fullnustu? 
Hlustum á þekkt lög þar sem 
mandolín kemur við sögu. 

Frammistöðumat 
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Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á Namfus.is undir flipanum Verkefnabók. 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 
 
 
 
 
 
 
19. nóv-
30. nóv 
 
 
 
 

Söngstund þar sem notast er við mandolín í 
undirleik. 
Jólalögin: Hvaða jólalög hafa staðið tímans 
tönn og njóta ávallt vinsælda. Hvað lög er 
mest spiluð yfir hátíðirnar. 
 
Söngstund: Jólalögin koma sterk inn þessa 
stundina í bland við annað sem við höfum 
verið að læra. 
 
Tónlistarmaður vikunnar kynntur til 
sögunnar. 
 
Rythmaæfingar og kroppaklapp. 
 

Byrjum að skoða jólalögin í 
rólegheitum. 
Hvað er rythmi, þekkið þið 
einhverja?  
Jólasöngmappan búin til. 
 
 

 
3. des - 
19. des 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jólalögin: Í tali og tónum 
 
Söngstund 
 
Tónlistarmaður vikunnar 
 
Spurningakeppni 
 
Læri ný lög og geti sungið saman í hóp. Þekki 
form laga. 
Þekki helstu flythjendur og tónlistarstíla sem 
búið er að fara í. 
 

Bekkjarkennsla, 
hópkennsla. 
Útlistunarkennsla, 
verklegar æfingar og 
innlifunaraðferðir og 
tjáning. 

Nemendur spurðir úr því efni sem 
farið hefur verið í. 
Hlustað á tónlist frá mismunandi 
heimshornum og spurningum velt 
upp. 
 

Frammistöðumat 
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