
Birt með fyrirvara um breytingar 
 

Foldaskóli 2019-2020  -  3. bekkur 
Námsáætlun – stærðfræði 

 
Unnið er með tölur 0-1000, samlagningu og frádrátt þar sem geymt er og tekið til láns, margföldun, deilingu, mælingar, raðtölur, víxlreglu, speglun, form 
og uppsetningu dæma. Einnig er lögð áhersla á þrautalausnir, rökhugsun og tölfræði. Einstaklings- og hópavinna. Vettvangsferðir og rannsóknir. 
Umræður, spil og leikir. 

Haustönn  
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 
Notað stærðfræði til að finna lausnir á verkefnum 
sem takast þarf á við í daglegu lífi og gerir sér 
grein fyrir verðgildi peninga.  
Speglað og hliðrað flatarmyndum við rannsóknir 
á mynstrum sem þekja flötinn.  
Áætlað og mælt ólíka mælieiginleika,s.s lengd, 
flöt, rými, þyngd, tíma og hitastig með 
óstöðluðum og stöðluðum mælitækjum og notað 
viðeigandi mælikvarða.  
 

Sproti 3a æfinga- og nemendabók 
Sproti 3b, æfinga- og nemendabók  
Viltu reyna. 
Verkefni fyrir vasareikni 2.-3. hefti. 
Í undirdjúpunum – 
samlagning/frádráttur/margföldun/deilding  
Könnum kortin  
Ljósritað ítarefni, námsefni á Skólavefnum, dæmi 
til uppsetningar í reikningshefti, spil og leikir.  

Reglulega eru lagðar kannanir fyrir nemendur og 
vinna metin. 
Kannanir og virkni nemenda í kennslustundum 
eru metin til umsagnar. 
Skrifleg umsögn. 

 
 

Vorönn  
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 
Sett fram, meðhöndlað og túlkað einföld 
reiknilíkön, talnalínur, teikningar og myndrit sem 
tengjast umhverfi hans og daglegu lífi.  
Tekið þátt í að þróa fjölbreyttar lausnaleiðir, með 
því m.a. að nota hlutbundin gögn og teikningar.  
Leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi 
og umhverfi, með hugarreikningi, vasareikni, 
tölvuforritum og skriflegum útreikningum.  

Sproti 3a æfinga- og nemendabók 
Sproti 3b, æfinga- og nemendabók  
Viltu reyna. 
Verkefni fyrir vasareikni 2.-3. hefti. 
Í undirdjúpunum – 
samlagning/frádráttur/margföldun/deilding  
Könnum kortin  
Ljósritað ítarefni, námsefni á Skólavefnum, dæmi 
til uppsetningar í reikningshefti, spil og leikir. 

Reglulega eru lagðar kannanir fyrir nemendur og 
vinna metin. 
Kannanir og virkni nemenda í kennslustundum 
eru metin til umsagnar. 
Skrifleg umsögn. 
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