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VIKA Viðfangsefni Kennsluaðferðir  verkefni Hæfniviðmið Námsmat  
4.-8.janúar 
Starfsdagur 4.janúar 

Rúmfræði 
Virk og þátttakandi í 
aðferðum í gegnum 
leik og þrautir bæði 
úti og inni. 

Innlögn,samræður og 
bókavinna 

Stöðvavinna 

Sproti 3a Lota 5, bls. 
76-92 
Stærðfræðiverkefni
, spil, leikir og 
þrautir 

 Tekið þátt í 
samræðum um 
spurningar og svör 
um stærðfræðihugtök 

Þekkir mun á tví- og 
þrívíðum formum 

 Þekkir nöfn á 
formum. 

Finna fleti, horn og 
hliðarbrúnir á 
formum. 

Reikna flatarmál 
með reitum 

Símat í gegnum 
verkefni og samtal 

11.-15.janúar Klukkan og 
Mælingar 

Korter = 15 mínútur. 
Yfir/ í.1 klukkustund 
= 60 mínútur.Fyrir 
og eftir hádegi. 

Virk og þátttakandi 
aðferðum í gegnum 
leik og þrautir bæði 
úti og inni. 

Innlögn,samræður og 
bókavinna 

Stöðvavinna 

Sproti 3a 
Lota 3 bls. 40-59 
Lota 4 bls. 60-75 

Stærðfræðiverkefni
, spil, leikir og 
þrautir 
 

Skilji hugtökin yfir og 
í á klukku. 

Veit að það eru 60 
mínútur í 1 
klukkustund.   

Símat í gegnum 
verkefni og samtal 
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18.-22.janúar Mælingar  
Virk og þátttakandi 
aðferðum í gegnum 
leik og þrautir bæði 
úti og inni. 

Innlögn,samræður og 
bókavinna 

Stöðvavinna 

Sproti 3a 
Lota 3 bls. 40-59 
Stærðfræðiverkefni
, spil, leikir og 
þrautir 

-          breytt 
sentimetrum í 
metra 

breytt grömmun í 
kílógrömm 

Símat í gegnum 
verkefni og samtal 

25.-29.janúar  Kaup og sala 
Samlagning og 
frádráttur 

Hvað áttu afgangs? 
Námunda að næsta 
tug og næsta 
hundraði. Hvað kosta 
vörurnar? 
Samlagning og 
frádráttur: Einingar, 
tugir og hundruð. 

 Virk og þátttakandi 
aðferðum í gegnum 
leik og þrautir bæði 
úti og inni. 

Innlögn,samræður og 
bókavinna 

Stöðvavinna 

Sproti 3b 
Lota 9 bls. 2-17 og 
Lota 11  bls. 32-47 

Stærðfræðiverkefni
,, spil, leikir og 
þrautir 

Frádráttur og 
samlagning þriggja 
stafa talna.  
Getur námundað að 
næsta tug og næsta 
hundraði.  

Símat í gegnum 
verkefni og samtal 

1.-5.febrúar Kaup og sala  
Samlagning og 
frádráttur 
Hvað áttu afgangs? 
Námunda að næsta 
tug og næsta 
hundraði. Hvað kosta 
vörurnar? 

Virk og þátttakandi 
aðferðum í gegnum 
leik og þrautir bæði 
úti og inni. 

Sproti 3b 
Lota 9 bls. 2-17 og 
Lota 11  bls. 32-47 

Stærðfræðiverkefni
, spil, leikir og 
þrautir 

Frádráttur og 
samlagning þriggja 
stafa talna.  
Getur námundað að 
næsta tug og næsta 
hundraði.  

Símat í gegnum 
verkefni og samtal 
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Samlagning og 
frádráttur: Einingar, 
tugir og hundruð.  

Innlögn,samræður og 
bókavinna 

Stöðvavinna 
8.-12.febrúar  Kaup og sala 

Samlagning og 
frádráttur 

Hvað áttu afgangs? 
Námunda að næsta 
tug og næsta 
hundraði. Hvað kosta 
vörurnar? 
Samlagning og 
frádráttur: Einingar, 
tugir og hundruð. 

   
 

Virk og þátttakandi 
aðferðum í gegnum 
leik og þrautir bæði 
úti og inni. 

Innlögn,samræður og 
bókavinna 

Stöðvavinna 

Sproti 3b 
Lota 9 bls. 2-17 og 
Lota 11  bls. 32-47 

Stærðfræðiverkefni
, spil, leikir og 
þrautir 

Frádráttur og 
samlagning þriggja 
stafa talna.  
Getur námundað að 
næsta tug og næsta 
hundraði.  

Símat í gegnum 
verkefni og samtal 

15.-19.febrúar Reikningur  
Talnaveiðar 
Talnaveiðar: 
Leynitalan x, finna 
kóðann, tvöfalda og 
talnamynstur. 

Innkaupalisti. Finna 
mismun á verði vöru. 
Finna heildarverð á 
vöru. 

Virk og þátttakandi 
aðferðum í gegnum 
leik og þrautir bæði 
úti og inni. 

Innlögn,samræður og 
bókavinna 

Stöðvavinna 

Sproti 3b 
Lota 10 bls. 18-31 
Lota 15 bls. 102-117 
Stærðfræðiverkefni
, spil, leikir og 
þrautir 

Frádráttur og 
samlagning þriggja 
stafa talna.  
Getur námundað að 
næsta tug og næsta 
hundraði.  
Getur leyst 
stærðfræðiþrautir 
fyrir 3. bekk.  
 

Símat í gegnum 
verkefni og samtal 
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22.-26.febrúar 
vetrarfrí 22.-
23.febrúar 

Reikningur  
Talnaveiðar 
Talnaveiðar: 
Leynitalan x, finna 
kóðann, tvöfalda og 
talnamynstur. 

Innkaupalisti. Finna 
mismun á verði vöru. 
Finna heildarverð á 
vöru. 

 

Virk og þátttakandi 
aðferðum í gegnum 
leik og þrautir bæði 
úti og inni. 

Innlögn,samræður og 
bókavinna 

Stöðvavinna 

Sproti 3b 
Lota 10 bls. 18-31 
Lota 15 bls. 102-117 

Stærðfræðiverkefni
, spil, leikir og 
þrautir 

Frádráttur og 
samlagning þriggja 
stafa talna.  
Getur deilt tölum. 
Getur leyst 
stærðfræðiþrautir 
fyrir 3. bekk.  
 

Símat í gegnum 
verkefni og samtal 

1.-5.mars Reikningur  
Talnaveiðar 
 
Talnaveiðar: 
Leynitalan x, finna 
kóðann, tvöfalda og 
talnamynstur. 

Innkaupalisti. Finna 
mismun á verði vöru. 
Finna heildarverð á 
vöru. 

Virk og þátttakandi 
aðferðum í gegnum 
leik og þrautir bæði 
úti og inni. 

Innlögn,samræður og 
bókavinna 

Stöðvavinna 

Sproti 3b 
Lota 10 bls. 18-31 
Lota 15 bls. 102-117 

Frádráttur og 
samlagning þriggja 
stafa talna.  
Getur deilt tölum. 
Getur leyst 
stærðfræðiþrautir 
fyrir 3. bekk 

Símat í gegnum 
verkefni og samtal 

8.-12.mars Reikningur  
Talnaveiðar 
 

Virk og þátttakandi 
aðferðum í gegnum 

Sproti 3b 
Lota 10 bls. 18-31 
Lota 15 bls. 102-117 

Frádráttur og 
samlagning þriggja 
stafa talna.  

Símat í gegnum 
verkefni og samtal 



 
Fag: stærðfræði 
Bekkur: 3.bekkur 
Námsefni: Sproti 3a og 3b  
Kennarar: Soffía Fransiska Rafnsdóttir Hede, Anna Kristín Jörundsdóttir, Hafrún Hafliðadóttir, Bryndís María Olsen 

Kennsluáætlun skólaárið 2020-2021  

Talnaveiðar: 
Leynitalan x, finna 
kóðann, tvöfalda og 
talnamynstur. 

Innkaupalisti. Finna 
mismun á verði vöru. 
Finna heildarverð á 
vöru. 

leik og þrautir bæði 
úti og inni. 

Innlögn,samræður og 
bókavinna 

Stöðvavinna 

Stærðfræðiverkefni
, spil, leikir og 
þrautir 

Getur deilt tölum. 
Getur leyst 
stærðfræðiþrautir 
fyrir 3. bekk 

15.-19.mars Margföldun 2  
Virk og þátttakandi 
aðferðum í gegnum 
leik og þrautir bæði 
úti og inni. 

Innlögn,samræður og 
bókavinna 

Stöðvavinna 

Sproti 3b 
Lota 14 bls 78-101 

Stærðfræðiverkefni
, spil, leikir og 
þrautir 

Getur margfaldað 
tölur.  

Símat í gegnum 
verkefni og samtal 

22.-26.mars Margföldun 2  
Virk og þátttakandi 
aðferðum í gegnum 
leik og þrautir bæði 
úti og inni. 

Innlögn,samræður og 
bókavinna 

Stöðvavinna 

Sproti 3b 
Lota 14 bls 78-101 

Stærðfræðiverkefni
, spil, leikir og 
þrautir 

Getur margfaldað 
tölur.  
 

 

29.mars-3.apríl      
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Páskafrí 
5.-9.apríl annar í 
páskum 5.apríl 

Margföldun 2 
  Virk og þátttakandi 

aðferðum í gegnum 
leik og þrautir bæði 
úti og inni. 

Innlögn,samræður og 
bókavinna 

Stöðvavinna 

Sproti 3b 
Lota 14 bls 78-101 

Stærðfræðiverkefni
, spil, leikir og 
þrautir 

Getur margfaldað 
tölur.  
 

Símat í gegnum 
verkefni og samtal 

12.-16.apríl Rúmfræði.  

Rétt horn, gleitt horn 
og hvasst horn. 
Rétthyrningur, 
þríhyrningur og 
ferningur. Samsíða 
og samsíðungur 

Virk og þátttakandi 
aðferðum í gegnum 
leik og þrautir bæði 
úti og inni. 

Innlögn,samræður og 
bókavinna 

Stöðvavinna 

Sproti 3b 
Lota 12 bls. 48-61  

Stærðfræðiverkefni
, spil, leikir og 
þrautir 

Þekkir rétt horn, 
hvasst horn og gleitt 
horn 

Símat í gegnum 
verkefni og samtal 

19.-23.apríl 
sumardagurinn fyrsti 
22.apríl, starfsdagur 
23.apríl 

Rúmfræði.  

Rétt horn, gleitt horn 
og hvasst horn. 
Rétthyrningur, 
þríhyrningur og 
ferningur. Samsíða 
og samsíðungur 

 

Virk og þátttakandi 
aðferðum í gegnum 
leik og þrautir bæði 
úti og inni. 

Innlögn,samræður og 
bókavinna 

Stöðvavinna 

Sproti 3b 
Lota 12 bls. 48-61  

Stærðfræðiverkefni
, spil, leikir og 
þrautir 

Þekkir rétt horn, 
hvasst horn og gleitt 
horn 

Símat í gegnum 
verkefni og samtal 
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26.-30.apríl Rúmfræði.  

Rétt horn, gleitt horn 
og hvasst horn. 
Rétthyrningur, 
þríhyrningur og 
ferningur. Samsíða 
og samsíðungur 

 

Virk og þátttakandi 
aðferðum í gegnum 
leik og þrautir bæði 
úti og inni. 

Innlögn,samræður og 
bókavinna 

Stöðvavinna 

Sproti 3b 
Lota 12 bls. 48-61  
Stærðfræðiverkefni
, spil, leikir og 
þrautir 

Þekkir rétt horn, 
hvasst horn og gleitt 
horn 

Símat í gegnum 
verkefni og samtal 

3.-7.maí Rúmfræði.  

Rétt horn, gleitt horn 
og hvasst horn. 
Rétthyrningur, 
þríhyrningur og 
ferningur. Samsíða 
og samsíðungur 

 

Virk og þátttakandi 
aðferðum í gegnum 
leik og þrautir bæði 
úti og inni. 

Innlögn,samræður og 
bókavinna 

Stöðvavinna 

Sproti 3b 
Lota 12 bls. 48-61  

Stærðfræðiverkefni
, spil, leikir og 
þrautir 

Þekkir rétt horn, 
hvasst horn og gleitt 
horn 

Símat í gegnum 
verkefni og samtal 

10.-14.maí 
uppstigningardagur 
13.maí 

Almenn brot  
Skipta jafnt. 
Helmingur, hálfur. 
Fjórðungur, einn 
fjórði. Þriðjungur, 
einn þriðji. 

Virk og þátttakandi 
aðferðum í gegnum 
leik og þrautir bæði 
úti og inni. 

Innlögn,samræður og 
bókavinna 

Stöðvavinna 

Sproti 3b 
Lota 13 bls. 62-77 

Stærðfræðiverkefni
, spil, leikir og 
þrautir 

 Þekkir brotin, 
helmingur, 
fjórðungur og 
þriðjungur.  

Símat í gegnum 
verkefni og samtal 
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17.-21.maí Hvar í 
rúðunetinu? 
Finndu fjársjóðinn 
Finndu fólk, staði og 
liti í númeruðu 
rúðuneti 

Virk og þátttakandi 
aðferðum í gegnum 
leik og þrautir bæði 
úti og inni. 

Innlögn,samræður og 
bókavinna 

Stöðvavinna 

Sproti 3b 
Lota 16 bls. 118 -128 
Stærðfræðiverkefni
, spil, leikir og 
þrautir 

Merkir punkta í 
hnitakerfið.  
Raðar í talnaröð 1-
900 og vinnur með 
hugtökin hálfur og 
heill, vinnur með 
námundun,, þekkir 
mælieiningarnar 
grömm og kíló og 
mælir í þyngdum. 
 Áttar sig á 
mælingum á hita og 
les af hitamæli.  

Símat í gegnum 
verkefni og samtal 

24.-28.maí 
Annar í hvítasunni 
24.maí 

Hvar í 
rúðunetinu? 
Finndu fjársjóðinn 
Finndu fólk, staði og 
liti í númeruðu 
rúðuneti 

Virk og þátttakandi 
aðferðum í gegnum 
leik og þrautir bæði 
úti og inni. 

Innlögn,samræður og 
bókavinna 

Stöðvavinna 

Sproti 3b 
Lota 16 bls. 118 -128 

Merkir punkta í 
hnitakerfið.  
Raðar í talnaröð 1-
900 og vinnur með 
hugtökin hálfur og 
heill, vinnur með 
námundun,, þekkir 
mælieiningarnar 
grömm og kíló og 
mælir í þyngdum. 
 Áttar sig á 
mælingum á hita og 
les af hitamæli.  

Símat í gegnum 
verkefni og samtal 

31.maí-4.júní Hvar í 
rúðunetinu? 
Finndu fjársjóðinn 

Virk og þátttakandi 
aðferðum í gegnum 

Sproti 3b 
Lota 16 bls. 118 -128 

Stærðfræðiverkefni
, spil, leikir og 
þrautir 

Merkir punkta í 
hnitakerfið.  
Raðar í talnaröð 1-
900 og vinnur með 
hugtökin hálfur og 
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Finndu fólk, staði og 
liti í númeruðu 
rúðuneti 

leik og þrautir bæði 
úti og inni. 

Innlögn,samræður og 
bókavinna 

Stöðvavinna 

heill, vinnur með 
námundun,, þekkir 
mælieiningarnar 
grömm og kíló og 
mælir í þyngdum. 
 Áttar sig á 
mælingum á hita og 
les af hitamæl 

7.-11.júní     Símat í gegnum 
verkefni og samtal 

14.-18.júní 
Lýðveldisdagurinn 
17.júní 

     

21.-25.júní 
skólaslit 24.júní 

     

      
      
      

 


