
 
 

Kennsluáætlun haustið 2018-2019 
 

Fag: Stærðfræði 

Bekkur:  3. bekkur 

Kennarar: Helga, Jóna Kristín, Laufey Ósk, Imke og Sirrý 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24. ágúst 

Sett fram og  túlkað  einfalda útreikninga, 

talnalínur og myndrit sem tengjast umhverfi hans 

og daglegu lífi. 

Tekið þátt í samræðum um stærðfræðileg verkefni. 

Kannað, rannsakað og gert tilraunir með 

áþreifanlegum gögnum. 

Kannað, rannsakað og gert tilraunir með 

áþreifanlegum gögnum. 

Safnað gögnum í umhverfi sínu og um eigið 

áhugasvið. 

Talið, flokkað og skráð gögn  og sett upp einföld 

myndrit. 

 

Upplýsingar og tölfræði 
1. kafli 

Sproti 3a nemendabók bls. 

2-7 

Sproti 3a æfingahefti valdar 

bls. 

Símat í lok hvers kafla þar 

sem fylgst er með 

framvindu nemenda 

Vika 2 

2. ágúst – 31. ágúst 

  Sproti 3a nemendabók bls. 

8-15 

Sproti 3a æfingahefti valdar 

bls. 

 

Vika 3 

3. – 7. september 

Notað myndmál, frásögn og texta jafnhliða 

táknmáli stærðfræðinnar. 

Túlkað og notað einföld stærðfræðitákn, þar með 

talið tölur og aðgerðarmerki. 

Notað hentug verkfæri, þar með talin hlutbundin 

gögn, reiknirit, talnalínu, vasareikna og tölvur, til 

rannsókna á stærðfræðilegum viðfangsefnum. 

Átti sig á stærðfræði í umhverfinu. 

Notað náttúrulegar tölur, (0-1000) raðað þeim og 

borið saman. 

Þriggja stafa tölur 2.kafli 

Sproti 3a nemendabók bls. 

16-27 

Sproti 3a æfingahefti valdar 

bls. 

 



 
 

Notað tugakerfisrithátt 

(Þúsund/  Hundruð/Tugir/Einingar). 

Vika 4 

10. – 14. september 

  Sproti 3a nemendabók bls. 

28-39 

Sproti 3a æfingahefti valdar 

bls. 

Talnalykill 

Vika 5 

17.-21. september 

  Undirdjúpin - frádráttur  

Vika 6 

24.  – 28. september 

Starfsdagur 

Kannað, rannsakað og gert tilraunir með 

áþreifanlegum gögnum. 

Notað hugtök úr rúmfræði, s.s. um form, stærðir og 

staðsetningu til að tala um hluti og fyrirbrigði í 

daglegu lífi og umhverfi sínu. 

Áætlað og mælt ólíka mælieiginleika með 

óstöðluðum og stöðluðum mælitækjum og notað 

viðeigandi mælikvarða. 

Borið saman niðurstöður mismunandi mælinga og 

túlkað niðurstöður sínar. 

 

Mælingar 3.kafli 

Sproti 3a nemendabók bls. 

41-48 

Sproti 3a æfingahefti valdar 

bls. 

 

Vika 7 

1.  – 5. október 

  Sproti 3a nemendabók bls. 

49-54 

Sproti 3a æfingahefti valdar 

bls. 

 

Vika 8 

8.  – 12. október 

  Sproti 3a nemendabók bls. 

55-59 

Sproti 3a æfingahefti valdar 

bls. 

 

Vika 9 

15. – 19. október 

Vetrarleyfi 

Lesið á klukku og skráð tímasetningar á 

hefðbundinn og stafrænan hátt. 

Reiknað út tíma.  

 

Tími 4.kafli 

Sproti 3a nemendabók bls. 

60-62 

Sproti 3a æfingahefti valdar 

bls. 

 

Vika 10 

22.  – 26. október 

Starfsdagur 

  Sproti 3a nemendabók bls. 

63-69 

Sproti 3a æfingahefti valdar 

bls. 

 



 
 

Vika 11 

29. okt – 2. nóv 

  Sproti 3a nemendabók bls. 

70-75 

Sproti 3a æfingahefti valdar 

bls. 

 

Vika 12 

5. – 9. nóvember 

5.nóv foreldraviðtöl 

Gert óformlegar rannsóknir á tví- og þrívíðum 

formum, teiknað skýringarmyndir af þeim og 

hlutum í umhverfi sínu. 

Speglað og hliðrað flatarmyndum og rannsakað 

myndir sem þekja flöt. 

Rannsakað og gert tilraunir með rúmfræði á 

einfaldan hátt með því að nota tölvur og 

hlutbundin gögn. 

Rúmfræði 5.kafli 

Sproti 3a nemendabók bls. 

76-84 

Sproti 3a æfingahefti valdar 

bls. 

 

Vika 13 

12.  – 16. nóvember 

  Sproti 3a nemendabók bls. 

85-91 

Sproti 3a æfingahefti valdar 

bls. 

 

Vika 14 

19. – 23. nóvember 

Notað náttúrulegar tölur, (0-1000) raðað þeim og 

borið saman. 

Reiknað með náttúrulegum tölum á hlutbundinn og 

óhlutbundinn hátt. 

Fundið lausnir á jöfnum með óformlegum 

aðferðum t.d. Með því að nota áþreifanlega hluti. 

Margföldun 6.kafli 

Sproti 3a nemendabók bls. 

93-102 

Sproti 3a æfingahefti valdar 

bls. 

 

Vika 15 

26. – 30. nóvember 

  Sproti 3a nemendabók bls. 

103-107 

Sproti 3a æfingahefti valdar 

bls. 

Undirdjúpin - 

margföldun 

 

Vika 16 

3.  – 7. desember 

Reiknað með náttúrulegum tölum á hlutbundinn og 

óhlutbundinn hátt. 

Tekið þátt í að þróa aðferðir sem byggja á eigin 

skilningi við að reikna samlagningar-, frádráttar-, 

margföldunar- og deilingardæmi. 

Leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi 

og umhverfi. 

Deiling 

 
7.kafli 

Sproti 3a nemendabók bls. 

108-115 

Sproti 3a æfingahefti valdar 

bls. 

 



 
 

Vika 17 

10.  – 14. desember 

  Sproti 3a nemendabók bls. 

116-121 

Sproti 3a æfingahefti valdar 

bls. 

 

Vika 18 

17.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 

 Jólastærðfræði Hefti frá kennara  

Vika 19 

4. janúar 

3. jan starfsdagur 

Beitt innsæi við að leysa 

einfaldar  stærðfræðiþrautir og notað áþreifanlega 

hluti og eigin  skýringamyndir. 

Fundið sínar eigin lausnaleiðir með því að nota 

m.a. hlutbundin gögn og teikningar. 

Kannað búið til og tjáð sig um reglur í 

talnamynstrum og öðrum mynstrum og spáð fyrir 

um framhald mynsturs, t.s. með því að nota líkön 

og hluti. 

Samhverfa 8.kafli 

Sproti 3a nemendabók bls. 

122-124 

Sproti 3a æfingahefti valdar 

bls. 

 

Vika 20 

7. – 11. janúar 

  Sproti 3a nemendabók bls. 

125-128 

Sproti 3a æfingahefti valdar 

bls. 

 

 
 

 

 




