
 
 

Kennsluáætlun haustið 2017- 2018 
Fag: Stærðfræði 

Bekkur:  3 

Kennarar: Guðrún Elva , Elín Vigdís, Jónína, Rósa  

 

Vika Tenging við hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Kennsluaðferðir Námsmat 
Vika 1 

22.-25. ágúst 

Tekið þátt í einföldum samræðum um 

spurningar og svör 

Getur lesið úr einföldum töflum og 

súluritum 

Getur gert könnun, skráð niðurstöður og 

sett upp einföld myndrit 

Reiknað með náttúrulegum tölum á 

hlutbundinn og óhlutbundinn hátt 

Nota táknmál stærðfræðinnar til að meta 

sanngildi 

Lesið og rætt um myndrænar upplýsingar, 

þar sem stærðfræðihugtök eru notuð 

 

Upprifjun 

 

Upplýsingar og 

tölfræði 

 

Ýmis ljósrit og ítarefni 

frá kennara 

 

Viltu reyna 

 

Sproti 3a valdar bls. 2-

15 

Sproti 3a æfingahefti 

bls. 2-7 

Sýnikennsla 

Rökræður 

Skriflegar æfingar 

Sameiginleg yfirferð 

og leiðsögn 

Hópavinna/einstaklin

gsvinna 

Leikir bæði úti og 

inni 

Símat í lok hvers kafla 

þar sem fylgst er með 

framvindu nemenda 

Vika 2 

28. ágúst – 1.sept 

 

Vika 3 

4. – 8. september 

Þekkir og skilur hugtökin: hundruð, tugir og 

einingar 

Leyst einfaldar stærðfræði þrautir sem gefa 

tækifæri til að beita innsæi, notað 

áþreifanlega hluti og eigin skýringarmyndir 

Getur notað náttúrulegar tölur (talnasvið 1-

1000), raðað þeim og borið saman 

Getur notað tugakerfis-rithátt (Þ,H,T,E) 

Þekkir og notar uppsetningaraðferð í 

samlagningu með 3stafa tölum 

Getur túlkað og notað einföld stærðfræði 

tákn (+, -) 

Þriggja stafa tölur 

Talnasvið 1-1000 

Náttúrulegar tölur 

Sproti 3a valdar bls. 

16-39 

Sproti 3a æfingahefti 

bls. 8-17 

 

 Talnalykill 

  



 
 

Vika 4 

11. – 15. 

september 

Vika 5 

18. – 22. 

september 

Giskar og mælir í cm og m, g og kg 

Veit að 1m er 100 cm  

Þekkir mælingar í daglegu lífi 

Getur tekið þátt í að þróa fjölbreyttar 

lausnaleiðir, með því m.a. að nota 

hlutbundin gögn og teikningar 

Mælingar Sproti 3a valdar bls. 

40-59 

Sproti 3a æfingahefti 

bls. 18-27 

  

Vika 6 

25. sept – 28.sept 

 

Vika 7 

2. okt – 6. okt 

 

Vika 8 

9. okt – 13. okt 

Speglað og hliðrað flatarmyndum á 

mynstrum sem þekja flötinn 

Samhverfa Sproti 3a valdar 

bls.122-128 

Sproti 3a æfingahefti 

bls. 56-59 

  

Vika 9 

16. okt – 20. okt 

 

 
Starfsdagur/Vetrarl

eyfi 

Vetrarleyfi Vetrarleyfi Vetrarleyfi Vetrarleyfi Vetrarleyfi 

Vika 10 

23. okt – 27. okt 

Þekkir hálfa og heila klukkutíma og korter á 

skífuklukku 

Veit að 1 klukkustund er 60 mínútur 

 

Tími Sproti 3a valdar bls. 

60-75 

Sproti 3a æfingahefti 

bls. 28-33 

  

Vika 11 

30. okt – 2. Nóv 

2. nóvember 

foreldraviðtöl. 

 

Vika 12 

6. nóv-10. nóv 

Þekkja þrívíða hluti eins og tening, kúlu, 

sívalning, píramída og ferstrending 

Rúmfræði Sproti 3a valdar bls. 

76-91 

Sproti 3a æfingahefti 

bls. 34-39 

  

Vika 13 

20.  nóv – 24. 

nóv 

 



 
 

Vika 14 

27. nóv – 1. des 

Tekið þátt í þróa hentugar aðferðir sem 

byggja á eigin skilningi við að reikna 

samlagningar-, frádráttar- og 

margföldunardæmi 

Reiknað með náttúrulegum tölum á 

hlutbundinn og óhlutbundinn hátt 

Undirbúið og flutt stuttar og mjög einfaldar 

myndrænar kynningar á eigin vinnu með 

stærðfræði 

Getur notað hugtökin tvöfalt, þrefalt, 

fjórfalt og helmingur, þriðjungur, í 

samhengi við tölur og aðrar stærðir 

Kannað, búið til og tjáð sig um reglur í 

talnamynstrum og öðrum mynstrum á 

fjölbreyttan hátt og spáð fyrir um framhald 

mynsturs 

Margföldun Sproti 3a valdar bls. 

92-107 

Sproti 3a æfingahefti 

bls. 40-49 

Í undirdjúpunum: 

Margföldun 

  

Vika 15 

4. des – 8. des 

 

Vika 16 

11. des – 15. des 

Getur notað hugtökin tvöfalt, þrefalt, 

fjórfalt og helmingur, þriðjungur, í 

samhengi við tölur og aðrar stærðir 

Deiling 

Jólastærðfræði 

 

Sproti 3a valdar bls. 

108-115 

Sproti 3a æfingahefti 

bls. 50-55 

  

Vika 17 

18. des – 22. Des 

20.des jólaball 

 

Vika 18 

1.jan -5. 

jan 

3. jan 

starfsdag

ur 

 

 Deiling 

Ljúka verkefnum 

Sproti 3a valdar bls. 

108-115 

  

Vika 19 

8. jan – 12. jan 

 

 

 


