
Kennsluáætlun 2020-2021   Grunnskólinn í Þorlákshöfn          

  
Námsgrein: Stærðfræði, 3. bekkur 

 

Vikustundir: 5 Kennari:Hrönn Guðfinnsdóttir Samstarfsfólk: Ingibjörg Jóhannsdóttir og Herdís R. Einarsdóttir 

 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Ágúst/sept Upplýsingar og tölfræði/Þriggja stafa tölur: 

- Geti lesið og skrifað tölur upp í 1000. 
- Geti skipt þriggja stafa tölum upp eftir sætum 
(hundruð, tugi og einingar). 
- Geti leyst samlagningardæmi með þriggja stafa 
tölum. 
- Geti leyst frádráttardæmi með þriggja stafa tölum. 

- Innlagnir  
  (smáfyrirlestur).  
- Námsleikir 
- Einstaklingsvinna,  
  paravinna og  
  hópavinna. 

Sproti 3a, 1 .– 2. kafli, Viltu reyna, 
Stærðfræðispæjarar. Húrrahefti. 

Verkefni metin. Kaflapróf 1 og 2 

Október Mælingar/tími: - Þekki og geti mælt ummál. 
- Þekki og geti mælt flatarmál. 
- Þekki og geti mælt rúmmál. 
- Geti mælt lengd og þyngd með viðeigandi 
mælieiningu. 
- Geti staðsett hluti og tölur í hnitakerfi/rúðuneti. - - - 
Þekkir metrakerfi. - Geti mælt lengd og þyngd með 
viðeigandi mælieiningu. 

- Innlagnir  
  (smáfyrirlestur).  
- Námsleikir 
- Einstaklingsvinna,  
  paravinna og  
  hópavinna. 

Sproti 3a, 3. – 4. kafli, Viltu reyna, 
Stærðfræðispæjarar. Húrrahefti. 

Verkefni metin. Kaflapróf 3 og 4 

Nóvember Rúmfræði/Margföldun 1. 
- Skilji tengslin milli margföldunar og samlagningar.      
- Kunni og geti nýtt sér 0 sinnum töfluna. 
- Kunni og geti nýtt sér 1 sinni töfluna. 
- Kunni og geti nýtt sér 2 sinni töfluna. 
- Kunni og geti nýtt sér 3 sinni töfluna. 
- Kunni og geti nýtt sér 4 sinni töfluna. 
- Kunni og geti nýtt sér 5 sinni töfluna. 
- Kunni og geti nýtt sér 6 sinni töfluna. 

- Innlagnir  
- Námsleikir 
- Einstaklingsvinna,  
  paravinna og  
  hópavinna. 

Sproti 3a, 5. – 6. kafli, Viltu reyna, 
Stærðfræðispæjarar. Húrrahefti. 

Verkefni metin. Kaflapróf 5 og 6 

Desember Deiling/Samhverfa og horn: - Skilji tengslin milli 
deilingar og frádráttar. - Þekki samhverfu og speglaás.  

- Innlagnir  
- Námsleikir 
- Einstaklingsvinna, 

paravinna og  hópavinna. 

Sproti 3a, 7. – 8. kafli, Viltu reyna, 
Stærðfræðispæjarar. Húrrahefti. 

Verkefni metin. Kaflapróf 7 og 8 

 
Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á mentor.is undir námsmat. Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 


