
 

 

 

Kennsluáætlun 

Grunnskóli Húnaþings vestra 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

 

Námsgrein:  Stærðfræði 

Bekkur/hópur:  3. bekkur 

Kennari:  Ellý Rut Halldórsdóttir 

Tímabil:  23. ágúst – maí 2020 

Ef kennsluáætlun er fyllt út t.d. fram að áramótum, kemur uppfærsla við hana eftir áramót, ekki 

önnur áætlun eftir áramót. Kennsluáætlun á að ná yfir allt skólaárið að lokum.  

Kennsluáætlun getur ekki verið styttri en að næsta viðtalsdegi. 

Kennsluáætlun skal senda skólastjóra og foreldrum í síðasta lagi 1. september og svo eftir hvern 

viðtalsdag með uppfærslu eftir því sem við á. 

Hæfniviðmið 

Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar 

 Sett fram, meðhöndlað og túlkað einföld reiknilíkön, talnalínur, teikningar og myndrit sem 

tengjast umhverfi hans og daglegu lífi. 

 Túlkað og notað einföld stærðfræðitákn, þar með talið tölur og aðgerðamerki og tengt þau við 

daglegt mál. 

 Talið, flokkað og skráð, lesið úr niðurstöðum sínum og sett upp í einföld myndrit. 

Helstu námsbækur og gögn: 

 Sproti 3a nemendabók og æfingaheftir. 

 Sproti 3b, æfingahefti og aukaefni. 

  

Námsmat: 

Hvað verður metið, hvernig og hvenær? 

 Stuðst er við leiðsagnamat sem felst í reglulegri og uppbyggilegri endurgjöf sem fer fram í 

samtölum nemenda og kennara.  Kennari leiðbeinir nemanda á meðan á námi hans stendur.  

  



 

 

September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið 

26. ágúst til 7. sept. 
 

 Sproti 3a. Bls. 2-19 Upplýsingar og tölfræði.  Nemandi vinnur að 
talningu, súluritagerð og lestur úr súluriti.  

 Þriggja stafa tölur.  Vinna með hundrað, tug og einingar,  

9. – 13. sept.  Sproti 3a. Bls. 20-28 Vinna með hundrað, tug og einingar, lestur 
af talnalínu. 

16. – 20. sept.  Bls. 29- 38. Vinna með hundrað, tug og einingar. 

23. – 27. sept.  Bls. 39-47.  Mælingar. 

Október  

30. sept. – 6. okt.  Bls. 48-56.  Vinna með mælingar og rýna í þyngd á hlutum. 

10. október – 
viðtalsdagur  
7. – 13. okt. 

 Bls. 57-62.  Klukku vinna. 

14. – 18. okt.  Bls. 63-71 Klukku vinna. 

21. – 27. okt.  Bls. 72-80 klukku vinna og rúmfræði. 

Nóvember  

28. okt. – 3. nóv.  Bls. 81-89 rúmfræði. 

4. – 17. nóv.  Uppbrotsdagar frá 4/11 – 15/11 

18. - 24. nóv.  Bls. 90-99 margföldun 1. 

25. nóv. – 1. des.  Bls. 100-109 margföldun 1 og deiling. 

Desember  

2. – 8. des.  Bls. 110-118 deiling. 

9. – 15. des.  Bls. 119-128 deiling og samhverfa. 

16. – 20. des.   

Jólafrí 21. des – 6. jan 
hjá nemendum  

 

Janúar  

Starfsdagar 2. og 6. 
janúar 

 

3. janúar – 
viðtalsdagur. 

 

6. – 12. jan  Sproti 3 b. 

 Bls 3 – 9 Kaup og sala og námundun. 

13. – 19. jan  Bls. 10 – 16 Námundun. 

 20. – 26. jan  Bls. 17 – 24 Námundun og talnaveiðar. 

 27. jan – 1. feb.  Bls. 25 – 33 Talnaveiðar, samlagning og frádráttur. 



Febrúar   

3. – 9. feb  Bls. 34 – 41 Samlagning og frádráttur. 

10. – 16. feb  Bls. 42 – 51 Samlanging og frádráttur, rúmfræði.  

17. – 23. feb   Bls. 52 – 55 Rúmfræði. 

24. feb – 1. mars  Bls. 56 – 64 Rúmfræði, almenn brot. 

Mars  

2. – 8. mars  Bls. 65 – 71 Almenn brot. 

6. mars - viðtalsdagur   

Áhugasviðsverkefni 
þvert á árganga. 

 

 9. – 15. mars  Bls. 72 – 81 Almenn brot, margföldun 2. 

16. – 22. mars  Bls. 82 – 89 Margföldun 2. 

23. – 29. mars  Bls. 90 – 97 Margföldun 2. 

Apríl  

30. mars – 5. apríl  Bls. 98 – 107 Margföldun 2, reikningur. 

Páskafrí 4. – 13. apríl   

14. – 19. apríl  Bls. 108 – 111 Reikningur. 

20. – 26. apríl  Bls. 112 – 119 Reikningur, hvar í rúðunetinu? 

Maí  

27. apríl – 3. maí  Bls. 120 – 126 Hvar í rúðunetinu? 

4. – 10. maí  Bls. 127  Hvar í rúðunetinu?, stóra prófið. 

11. – 17. maí  Stóra prófið. 

Starfsnám/val/vordagar 
18. – 28. maí.  

  

 

 

 


