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Vika  Viðfangsefni Kennsluaðferðir  Verkefni Hæfniviðmið 

Nemandi geti: 

Námsmat  

15.-18. ágúst      

22.-25. ágúst      

28. ágúst - 1. sept. Tölfræði og líkindi Bókavinna Kynna sér nýja bók, 

innlögn um súlurit 

- lesið og notað 

súlurit 

Símat í gegnum 

verkefni. 

4. – 8. sept. Tölfræði og líkindi Virkni og  þátttaka  

 

Könnun og vinna með 

upplýsingar sem 

tengjast þemanu 

Mosfellsbær. 

Sproti 2A lota 1 

- lesið og notað 

súlurit 

Símat í gegnum 

verkefni.  

11.-15. sept. Talnaskilningur: 

Tölur frá 0 til 999 

Stöðvavinna, Þrautir 

og bókavinna 

Stærðfræðiverkefni,spil. 

og Þrautir 

- Notað hentug 

hjálpargögn við 

lausnir verkefna, 

s.s. reiknirit, 

talnalínu, kubba, 

talnagrind, 

vasareikna, 

skýringarmyndir 

og tölvur til 

rannsókna á 

stærðfræðilegum 

viðfangsefnum.  

Símat ig gegnum 

samtal í 

stöðvavinnu og 

þrautum. 
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- Skrifað, lagt 

saman og dregið 

frá tölur frá 0-

1000.  

- Raðað tölum eftir 

stærð. 

- Notað stærðfræði 

til að finna lausnir 

á verkefnum sem 

takast þarf á við í 

daglegu lífi.  

 

18.-22. sept. Talnaskilningur: 

Tölur frá 0 til 999 

Stöðvavinna,Þrautir 

og bókavinna 

Stærðfræðiverkefni, spil 

og þrautir. 

- Notað hentug 

hjálpargögn við 

lausnir verkefna, 

s.s. reiknirit, 

talnalínu, kubba, 

talnagrind, 

vasareikna, 

skýringarmyndir 

og tölvur til 

rannsókna á 

stærðfræðilegum 

viðfangsefnum.  

Símat í gegnum 

samtal í 

stöðvavinnu og 

þrautum 
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- Skrifað, lagt 

saman og dregið 

frá tölur frá 0-999.  

- Raðað tölum eftir 

stærð. 

- Notað stærðfræði 

til að finna lausnir 

á verkefnum sem 

takast þarf á við í 

daglegu lífi. 
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25.-29. sept. Talnaskilningur: 

Tölur frá 0 til 999 

Stöðvavinna,Þrautir 

og bókavinna 

Stærðfræðiverkefni,spil. 

og Þrautir 

- Notað hentug 

hjálpargögn við 

lausnir verkefna, 

s.s. reiknirit, 

talnalínu, kubba, 

talnagrind, 

vasareikna, 

skýringarmyndir 

og tölvur til 

rannsókna á 

stærðfræðilegum 

viðfangsefnum.  

- Skrifað, lagt 

saman og dregið 

frá tölur frá 0-999.  

- Raðað tölum eftir 

stærð. 

- Notað stærðfræði 

til að finna lausnir 

á verkefnum sem 

takast þarf á við í 

daglegu lífi. 

Símat ig gegnum 

samtal í 

stöðvavinnu  og 

þrautum 
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2.-6. okt. Margföldun  Innlögn, samræður 

og bókavinna 

Innlögn og samræður í 

hreiðri. 

Vinna í Sprota 3A 

nemendabók lota 6. 

- Tekið þátt í 

samræðum um 

spurningar og svör 

um 

stærðfræðihugtök 

- Skil hugtök á bak 

margföldum 

- Nota þrem leiðir 

til að margfalda 

(endurtaka 

samlagn, reitir og 

setur) 

Símat í gegnum 

umræður og leiki 

9.- 13. okt. Margföldun  Leikir og spil Mismunandi leikir og 

spil þar sem börn eiga 

að margfalda tölur og 

nota til þess með þrjár 

leiðir. 

- Skil hugtök á bak 

margföldum 

- Nota þrem leiðir 

til að margfalda 

(endurtaka 

samlagn, reitir og 

setur) 

Símat í gegnum 

samtal í leik. 

16. -18. okt. Deiling Innlögn, samræður 

og bókavinna 

Innlögn og samræður í 

hreiðri. 

Vinna í Sprota 3A 

nemendabók lota 6. 

- Tekið þátt í 

samræðum um 

spurningar og svör 

Símat í gegnum 

umræður og leiki 
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um 

stærðfræðihugtök 

- Skil hugtök á bak 

deiling (skiptast á) 

23.-27. okt. - Margföldun og 

deiling 

Stöðvavinna Ýmisleg verkefni og 

spil til að æfa 

margföldun og deilingu  

Kennarastöð: Þrautir. 

-  Símat í gegnum 

samtal í 

stöðvavinnu 

30. okt. – 3. nóv Mælingar: 
- Lengd: Metrar 

og 

sentimetrar. 

- Grömm og 

kílógramm 

Innlögn samræður, 

og bókavinna. 

Innlögn og samræður í 

hreiðri. 

Vinna í Sprota 3A 

nemendabók lota 5.  

- tekið þátt í 

samræðum um 

spurningar og svör 

um 

stærðfræðihugtök. 

- Notað hugtök úr 

rúmfræði, s.s. 

form, stærðir og 

staðsetningu til að 

tala um hluti og 

fyrirbrigði í 

daglegu lífi og 

umhverfi sínu. 
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6. -10. nóv. Mælingar: 
- Lengd: Metrar 

og 

sentimetrar. 

- Grömm og 

kílógramm 

Stöðvavinna 

 

Ýmisleg verkefni  þar 

sem börnin eiga að 

mæla, vigta og raða 

hlutum eftir þyng og 

lengd. 

- breytt 

sentimetrum í 

metra 

- breytt grömmun í 

kílógrömm 

Símat í gegnum 

samtal í 

stöðvavinnu 

13.-17. nóv. Rúmfræði Innlögn,samræður og  

bókavinna 

Innlögn og samræður í 

hreiðri. 

Vinna í Sprota 3A 

nemendabók lota 5. 

- Tekið þátt í 

samræðum um 

spurningar og svör 

um 

stærðfræðihugtök 

- Þekkir mun á tví- 

og þvívíðum 

formum 

- Þekkir nöfn á 

formum. 

- Finna fletir, horn 

og hliðabrúnir á 

formum. 

- Reikna flatarmál 

með reitir. 

Símat í gegnum 

umræður og leiki. 
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20.-24. nóv. Rúmfræði Stöðvavinna Ýmisleg verkefni þar 

sem börnin eiga að 

rannsaka og búa til 

formin, læra og leika 

með nýjan orðaforða 

- Þekkir mun á tví- 

og þvívíðum 

formum 

- Þekkir nöfn á 

formum. 

- Finna fletir, horn 

og hliðabrúnir á 

formum. 

- Reikna flatarmál 

með reitir. 

Símat í gegnum 

samtal í 

stöðvavinnu 

27. nóv. – 1.des. Rúmfræði Leikir og bókavinna Útileikur þar sem 

börnin eiga að finna og 

mæla mismunandi 

form. 

Vinna í Sprota 3A 

nemendabók, lota 5. 

- Þekkir mun á tví- 

og þvívíðum 

formum 

- Þekkir nöfn á 

formum. 

- Finna fletir, horn 

og hliðabrúnir á 

formum. 

- Reikna flatarmál 

með reitir. 

Símat í gegnum 

verkefni 
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4. – 8. des. Samhverfa Stöðvavinna og 

bókavinna 

Kennarastöð: Vinna í 

Sprota 3A nemendabók 

lota 8. 

Ljósmyndarally. 

Kubbastöð. 

- Finna spegilás 

samhverfra 

mynda. 

Símat í gegnum 

samtal í 

stöðvavinnu 

11.-15. des. Upprifjun vetrarins  

Jólastærðfræði 

 

Verkefnavinna 

Vetrakönnun (Sproti). 

Ýmisleg jólastærðfræði 

verkefni 

- Vitað hvaða 

stærðfræði aðgerð 

er hentugast að 

nota í hverju tilfelli 

fyrir sig og jafnvel 

tengt við eigin 

reynslu. 

- lesið og rætt 

einfaldar 

upplýsingar, þar 

sem 

stærðfræðihugtök 

eru notuð.  

- Synt það sem 

hann/hún kunna 

- Nytt stærðfræði 

sér til ánægju. 

 

Lotukönnun Sproti 
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18.-20. des. Upprifjum vetrarins  

Jólastærðfræði 

Stöðvavinna Ýmisleg jólastærðfræði, 

leikir, verkefni og spil 

þar sem börn eiga að 

nota það sem hann/hún 

hefur lært í vetur 

- Vitað hvaða 

stærðfræði aðgerð 

er hentugast að 

nota í hverju tilfelli 

fyrir sig og jafnvel 

tengt við eigin 

reynslu. 

- lesið og rætt 

einfaldar 

upplýsingar, þar 

sem 

stærðfræðihugtök 

eru notuð.  

- Nytt stærðfræði 

sér til ánægju. 

 

Símat í gegnum 

samtal í 

stöðvavinnu 

 


