
     
 
3.bekkur       Tímafjöldi:  5 kest. á viku  
 
Kennarar: Heiða Einarsdóttir og Unnur Hjartardóttir 
 
Námsefni:     

 Sproti 3a nemendabók og æfingabók 

 Sproti 3b,nemendabók og æfingabók 

 Vasareiknir 2  

 Í undirdjúpunum, margföldun og frádráttur 

 Ýmis verkefnaheftir 
 
Námsmat:  

 Kaflapróf 

 Próf í janúar og maí 

 
Lykilhæfni: 
Stærðfræði  kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  
Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og 
mat á eigin námi. 
Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist.  
 
Grunnþættir:  
Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  
Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 
Í stærðfræði er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  

Kennsluáætlun 

Fag:  Stærðfræði  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haustönn 
 

Hæfniviðmið 

 
 geti útskýrt með hjálp 

stærðfræðinnar eigin 
aðferðir eða 
hugsanagang við lausn 
verkefna 

 Notað hugtök og 
táknamál stærðfræði og 
hentug verkfæri t.d. 
hlutbundin gögn 

 Geta lesið og skilið 
stærðfræðiverkefni 
einsog þau koma fyrir í 
orðadæmum og 
textaverkefnum 

 Geta lesið hin 
stærðfræðilegu tákn, 
tölustafina og vita 
hvernig þeir eru settir 
saman til að tákna 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: ágúst-september 

 Upplýsingar og tölfræði.  

 Þriggja stafa tölur. 

 Nemendur setja samlagningardæmi upp í bók. 

 

 
 
 

Sproti 3a  

 Kafli 1  

 Kafli 2 
 

24. ágúst 
skólasetning  
8/9 Dagur 
læsis 
16/9 Dagur ísl. 
náttúru 
Samræmd 
próf 4.og 
7.b:24/9-25/9 
 
28/9  
skipulagsd 

Tími: október 

 Mælingar 

 Tíminn  

 Rúmfræði  

 Í undirdjúpunum, frádráttur.  

 
 

Sproti 3a 

 Kafli 3 Mælingar 

 Kafli 4 Tíminn 

 Kafli 5 bls. 60-75 

 Í undirdjúpunum, frádráttur 

6. 
foreldradagur 
16. Dagur ísl. 
tungu 
19. og 20.  
vetrarfrí 



tveggja og þriggja stafa 
tölur, tákn fyrir almenn 
brot, svo og táknin +,-, •, 
: og = 

 Geti lesið úr töflum og 
einföldum súluritum 

 Geta lesið, skrifað og 
borið saman tölur upp í 
1000 ásamt því að geta 
táknað slíkar tölur með 
peningum 

 Geta skipt þriggja stafa 
tölu upp eftir sætum í 
hundruð, tugi og einingar 

 

Tími: nóvember 

 Rúmfræði  

 Margföldun  

 Deiling  

 Frádráttur  

Sproti 3a 

 Kafli 5  

 Kafli 6  

 Kafli 7 

 Í undirdjúpunum, frádráttur 

.-6. nóv. – 
vinavika 
 
20. 
skipulagsdag
ur 

 
Tími: desember 

 Deiling 

 Samhverfa  

 Vasareiknir  

 Jólaþema  
 

Sproti 3a 

 Kafli 7 

 Kafli 8 

 Vasareiknir  

 Ljósrit  

Föstudagur 
18. des. er 
síðasti dagur 
fyrir jólafrí – 
Litlu jólin  

 

 
 
 
 
 
 
Vorönn 

Hæfniviðmið 
 Geta skilið einföld almenn brot 

sem hluta af heild 

 Geta talið áfram og aftur á bak, 
með því að telja hverja tölu, 
aðra hverja, fimmtu hverja , 
tíunda hverja, fimmtugustu 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: janúar 

 Kaup og sala  

 Margföldun  

Sproti 3b 

 Kafli 9 

 Við stefnum á margföldun 

Mánud. 4. jan., 
skipulagsdagur 
 
22. jan. bóndadagur 
 

Tími: febrúar 

 Talnaveiðar  
Sprotir 3b 

 Kafli 10 

Þriðjudagur 2. feb. 
foreldradagur 



hverja og hundruðustu hverja 
tölu 

 Geta leyst samlagningar og 
frádráttardæmi með þriggja 
stafa tölum á mismunandi vegu 

 2x, 3x,4x,5x,6x og 10x töfluna 
og geta notað þær í einföldum 
margfölunar og 
deilingardæmum úr daglegu lífi 

 Skilja jöfnunarmerkið  sem tákn 
fyrir  að tvær stæður séu jafn 
stórar 

 Geta flokkað algengustu tví- og 
þrívíð form með hliðsjón af 
rúmfræðilegum eiginleikum og 
eða einkennum þeirra 

 Þekkja rétt horn, hvöss horn og 
gleið horn 

 Geta lýst staðsetningu punkts í 
rúðuneti með tilvísun í 
staðsetningu annars punkts 

 Geta áætlað, mælt og borið 
saman lengd, þyngd, flatarmál 
og rúmmál 

 Kunna á klukka og getað skrá 
tíma setningar bæði á 
hefðbundinn og stafrænan hátt 
og kunna að reikna út tímann á 
milli einfaldra tímasetninga 

 Þekkja og getað notað 
íslenskar myntir og seðla upp í 
1000 kr.  

  

 

 Samlagning og frádráttur 

 Margföldun 

 

 Kafli 11 

 Við stefnum á margföldun 

  
Miðvikud. 10. feb. 
öskudagur 
 
Miðvikud. 24. feb. 
skipulagsdagur  
Fimmtud. 25. feb. vetrarfrí 
Föstudag 26. feb. vetrarfrí 

Tími: mars 

 Samlagning og frádráttur 

 Rúmfræði  

 margföldun 

 

Sproti 3b 

 Kafli 11 

 Kafli 12  

 Við stefnum á margföldun 

Miðvikud. 18. mars  
þemadagur 
Fimmtud. 19. mars  
þemadagur 
Föstud. 20. mars   
þemadagur 
 
21.-28. mars  páskafrí 
 

Tími: apríl 

 Almenn brot  

 Margföldun  

 

Sproti 3b 

 Kafli 13  

 Kafli 14 

 Í undirdjúpunum - 
margföldun 

14. – 15. apríl þemadagar 
 
21. apríl Sumardagurinn 
fyrsti  
 

Tími: maí/jún 

 Margföldun 

 Reikningur  

 

Sproti 3b 

 Kafli 14  

 Kafli 15 

 Kafli 16 

 Í undirdjúpunum- 
margföldun 

 
Fimmtud. 5. maí 
uppstig.dagur  
 
16. maí hvítasunna 
17. mai skipulagsdagur 
7. mai vordagur 
8.jún. skólaslit 
 



 


