
Námsgrein: stærðfræði  

Bekkur/hópur: 3. bekkur  

Kennari: Eydís Ósk Indriðadóttir 

 Tímabil: 2021 - 2022 

Hæfniviðmið 

Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar. 

Hæfniviðmið í stærðfræði - Nemandi geti:  

● Notað hentug verkfæri, þar með talin hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu, vasareikna og tölvur, til 
rannsókna á stærðfræðilegum viðfangsefnum.  
● Tekið þátt í samræðum um stærðfræðileg verkefni.  
● Sett fram, meðhöndlað og túlkað einföld reiknilíkön, talnalínur, teikningar og myndrit sem tengjast 
umhverfi hans og daglegu lífi.  
● Unnið í samvinnu við aðra að lausnum stærðfræðiverkefna, þar sem byggt er á hugmyndum 
nemenda.  
● Notað náttúrulegar tölur, raðað þeim og borið saman.  
● Reiknað með náttúrulegum tölum á hlutbundinn og óhlutbundinn hátt.  
● Kannað, búið til og tjáð sig um reglur í talnamynstrum og öðrum mynstrum á fjölbreyttan hátt og 
spáð fyrir um framhald mynsturs, t.d. með því að nota líkön og hluti. 
 ● Unnið með mælikvarða og lögun.  
● Talið, flokkað og skráð, lesið úr niðurstöðum sínum og sett upp í einföld myndrit.  
● Tekið þátt í umræðum um gagnasöfnun og myndrit, bæði eigin og annarra.  
 

Megináherslur og stærðfræðistefna: samlagning, frádráttur, almenn brot, margföldun og deiling. 
Góður skilningur á tölum frá 0-1000, kunna upp í 6x töfluna utanbókar. 
 
Helstu námsbækur og gögn: 

● Sproti 3a, Sproti 3b og æfingahefti  

● Ljósrituð hefti frá kennara (ítarefni)  

● Stærðfræðiforrit  

Námsmat:  

Hvað verður metið, hvernig og hvenær?  

● Kaflapróf í lok hvers kafla  

● Lokapróf úr grunnbókum  

● Samræður og samvinna í tímum  

● Verklegar æfingar 

  



 

Tímabil Viðfangsefni 

Janúar Sproti 3a, nemendabók og æfingahefti ásamt aukaefni. 

10.-14.jan. Kafli 7, deiling 

17.-21.jan. Kafli 7, deiling og kafli 8, samhverfa og horn 

24.-28.jan.  Kafli 7, deiling og kafli 8, samhverfa og horn 

31.jan. – 4.feb. 
Kafli 7, deiling og kafli 8, samhverfa og horn 

Lokapróf í Sprota 3a 

Febrúar Sproti 3b, nemendabók og æfingahefti ásamt aukaefni. 

7.-11.feb. Kafli 9, kaup og sala 

14.-18.feb. Kafli 9, kaup og sala 

21.-25.feb.                         Kafli 10, Talnaveiðar 

28.feb. – 4.mars Kafli 10, Talnaveiðar 

Mars Sproti 3b, nemendabók og æfingahefti ásamt aukaefni. 

7.- 11.mars                   
Kafli 11, samlagning og frádráttur 

14. – 18.mars 
Kafli 12, rúmfræði 

21.-25.mars 
Kafli 13, almenn brot 

28.mars – 1.apríl 
Kafli 14, margföldun 2 

Apríl Sproti 3b, nemendabók og æfingahefti ásamt aukaefni. 

4.-8.apríl Kafli 14, margföldun 2 

11.-15.apríl  Páskafrí 

18.-22.apríl  Kafli 15, reikningur 

25.-29.apríl 
Kafli 15, reikningur og kafli 16, hvar í rúðunetinu 

 

 

 


