
Stærðfræði 
3.bekkur 

Vorönn 2022 

 

Tveir tímar í töflu á viku 

Einn tími talnaleikir x 2 í mán 

 

Áætlun kennslu 

 

Janúar/feb 

 

Vika 1-2  
(3 janúar-14 janúar) 

 

Hugarreikningur. 
Samlagning. Unnið með 
ólíkar samsetningar á 
tölunni 10 í gegnum leik og 
skrift. Margföldun 2x taflan 

klöppuð. 
 

Vika 3-5  
(17. janúar-4.febrúar) 

Tugir,hundruðir, þúsundir. 
Leysa reikningsdæmi.  
Tölur og aðgerðamerki 
tengd við daglegt líf. 

 

Febrúar/mars 

 

Vika 6-7 

(7.febrúar-18. febrúar) 

Vikudagar, ár og mánuðir. 
Klukkan. 

Hæfniviðmið 

 

 

 

 

• Að nemandinn dýpki skilning 
sinn á reikningsaðferðunum 
fjórum.  

• Að nemandinn eflist í 
hugarreikningi. 

•  Að nemandinn læri tugi, 
hundruði og þúsundir og geti 
nýtt sér tölurnar í leik og leyst 
reikningsdæmi.  

• Að nemendur geti skipt niður 
tölum í tugi og einingar, t.d. 
46=40+6  

• Að nemendur geti lagt saman 
og dregið frá tugi og hundruði, 
t.d 36-40, 320-200  

• Að nemendur læri á klukkuna, 
vikudagana, árið og mánuði.  

• Að nemendur læri að gera 
einföld form í formfræði, 
speglun og einfalda geometríu.  

• Nemandi æfi sig í að greina 
mynstur, reglu og tengingar.  

• Að nemandinn læri 
stærðfræðihugsun með því að 
tengja við aðgerðir í daglega 
lífinu og í gegnum spil, 
teningarspil og töfl.  

• Að nemendur læri að greina í 
flokka og gera línurit. 

 

 

 

 

 

 

 



Lota í reikningi 7.feb-
11.mars 

(vetrarfrí 17.febrúar-
21.febrúar) 

 

Vika 8-9 

(21.febrúar-4.mars) 

Hugarreikningur og mínus út 
frá Einingum, hundruðum og 
tugum.   
 

Vika 10-11 

(7.mars-18.mars) 

Hugarreikningur, 
samlagning, mínus út frá 
einingum, hundruðum og 
tugum. 
Ýmis skrifleg/myndræn 
verkefni. Margföldun. 
 

Vika 12-14 

(21.mars-31.mars) 

Ýmis stærðfræðispil. 
Ýmis skrifleg/myndræn 
verkefni. Mynstur og 
tengingar. Margföldun. 
 

Apríl 
  
Vika 14-15 

(4.apríl-20.apríl) 

(páskafrí 14.4-18.4) 

Lota í reikningi 7.feb-11.mars 

Unnið með vikudaga, mánuði 
og árstíðir í gegnum söng, leik 
og skrift. 
Klukkan. Hugarreikningur og 
mínus út frá einingum, tugum 
og hundruðum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hugarreikningur, samlagning 
og mínus 

Margföldun. 
 

Vika 16-17  
(19-29.apríl) 

Arabískar og rómverskar 
tölur. 
 

Maí 
Vika 18-19 

(2.maí-13maí) 

Formfræði, speglun, 
geometría. 
 

Vika 20-21 

(16.maí-27 maí) 

Flokkar og línurit. 
 

Vika 22-23 

(30.maí-3.júní) 

Upprifjun 

8.júní skólaslit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Námsmat: 

 

Kennari metur áhuga, vandvirkni og 
innri hvatningu nemanda til að vinna 
verkefni. 
Námsmat á samvinnu og lausn 
verkefna, hlustun og framkoma 
metin.  
 

  

 


