
 
 
 

Kennsluáætlun  

 
Stærðfræði – vor 2020 

3. bekkur - 6 kennslustundir á viku 

Kennari: Ása Jónsdóttir (asa.jonsdottir@rvkskolar.is) 

 Ása Torfadóttir (asa.torfadottir@rvkskolar.is) 

  Hákon Sæberg (hakon.saeberg.bjornsson@rvkskolar.is) 

 

Stærðfræði 

Á yngsta aldurstigi skólans er lagður grunnurinn að frekara stærðfræðinámi nemenda og að þeir öðlist hæfni í að 

nýta stærðfræðina sem tæki til að leysa viðfangsefni og finna hvaða aðferðir henta hverjum og einum best við 

lausn þeirra. Teknir eru fyrir nokkrir námsþættir á hverju skólaári og unnið markvisst með þá.   

Eftirfarandi þættir eru m.a. teknir fyrir í 3. bekk: 

Deiling 

Margföldun og margföldunartaflan 

Mælingar 

Rúmfræði 

Samhverfa 

Tími / Klukkan 

Tölfræði 

Uppsetning samlagningar- og frádráttardæma 

Þriggja stafa tölur 

Almenn brot 

Algebra 

Námundun 
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Tímabil Náms- og viðfangsefni Hæfniviðmið Námsmat 

 
31.des.- 6. janúar 

 

Upprifjun, uppsett dæmi og 

margföldun 

•  •  

 
 
 
 
 

6.- 24. janúar 

 

 

Margföldun (bls. 78-101) 

og deiling 

 

• Nýtt sér 

margföldunartöfluna 

• Leyst einföld 

deilingardæmi. 

• Leyst einföld 

margföldunardæmi. 

• Kaflapróf 

• Símat 

 
 
 
 
 

 
27.jan.- 31. janúar 

 

Kaup og sala bls. 2-17 

• Þekkt og notað 

íslenska mynt og 

seðla. 

• Námundað tölur að 

næsta tug eða 

hundraði. 

• Kaflapróf 

• Símat 

 
 
 
 

 
3.- 14 febrúar 
(7.feb starfsdagur, 
11.feb 
foreldradagur) 

Samlagning og frádráttur bls. 

32-47) 

• Sett upp 
samlagningardæmi 
með 3 - 4 stafa tölum 
og getur geymt. 

• Sett upp 

frádráttardæmi með 

3 - 4 stafa tölum og 

getur tekið til láns. 

• Þekkt og notað 

fjölbreytt hugtök yfir 

reikniaðgerðirnar 

fjórar. 

• Kaflapróf 

• Símat 

 
 

17 feb. - 28.feb. 
 
(28.feb vetrarleyfi) 

 

Talnaveiðar bls. 18-31 

• Fundið lausn á jöfnu. • Kaflapróf 

• Símat 

 
 
 
 

2-10. mars  
 
(vetrarleyfi 
2.mars) 

 

Rúmfræði bls. 48-61 • Þekkt rétt, hvöss og 

gleið horn. 

• Mælt lengd og 

flatarmál. 

• Flokkað algeng tvívíð 

og þrívíð form. 

• Þekkt og notað 

hentug verkfæri. 

• Kaflapróf 

• Símat 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

11.mars-1. apríl 

Almenn brot bls. 62-77 • Þekkt hugtökin teljari 

og nefnari.   

• Kaflapróf 

• Símat 



 
 

 
1.apríl -3,apríl 

 
 

Reikningur bls. 102-117 • Borið saman tölur og 

fjölda. Leyst einfaldar 

stærðfræðiþrautir. 

• Unnið að 

stærðfræðiverkefnum 

í samvinnu við aðra. 

• Kaflapróf 

• Símat 

 
 
4.-13.apríl 

 

 

PÁSKAFRÍ 

 

 

  

 
 

14.- 22. apríl 
 

23.sumardagur 
24.starfsdagur 

Reikningur bls. 102-117 • Borið saman tölur og 

fjölda. 

• Leyst einfaldar 

stærðfræðiþrautir. 

• Kaflapróf 

• Símat 

 
 
 

27.apríl.-8 maí 

Rúðunet bl.s 118-128 • Unnið að 

stærðfræðiverkefnum 

í samvinnu við aðra. 

• Kaflapróf 

• Símat 

 
 
 

11maí.- 4. júní 
 

21.maí 
uppstigningadagur 

22.maí 
starfsdagur 

 

Upprifjun og tími til að klára 

(einstaklingsmiðað) 

• Einstaklingsmiðað • Einstaklingsmiðað 

 


