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Lýsing

Stærðfræði 3.bekkur.

Markmið:

 Stærðfræðin skiptist í;

 að  geta spurt og svarað með stærðfræði

 að kunna að fara með tungumál  og verkfæri stærðfræðinnar

 vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar,

 tölur og reikning, algebru, rúmfræði, mælingar, tölfræði og líkindi

Námsefni:

 Sproti 3a og 3b nemendabók og æfingahefti,

 Viltu reyna

 Undirdjúpin

 Gagnvirkir vefir sem nýtast í kennslu

 Efni útbúið af kennara.

Kennsluaðferðir:

Í kennslustundum munum við notast við fjölbreyttar kennsluaðferðir s.s. umræður, innlögn og einstalkingsvinnu, 
þjálfunaræfingar, þrautalausnir, samvinnu, hópavinnu svo og verklegar æfingar.

Námsmat:

Hæfniviðmið úr aðalnámsskrá grunnskóla liggja til grundvallar námsmati. Kaflapróf og símat eru höfð til grundvallar. Mat 
birtist reglulega yfir veturinn á hæfnikorti hvers nemanda.
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

SEL stærðfræði 3.bekkur 2019 - 2020 - Að geta spurt og svarað með stærðfræði

 Tekið þátt í samræðum um spurningar og svör sem tengjast stærðfræði. 

 Þjálfist í að leysa stærðfræðiþrautir og geti nýtt sér áþreifanlega hluti og eigin skýringamyndir. 

 Sett fram, meðhöndlað og túlkað einföld reiknilíkön, talnalínur, teikningar og myndrit sem tengjast umhverfi hans og 
daglegu lífi. 

SEL stærðfræði 3.bekkur 2019 - 2020 - Að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar

 Þjálfist í að nota myndmál, frásögn og texta jafnhliða táknmáli stærðfræðinnar og unnið með innbyrðis tengsl þeirra. 

 Þjálfist í að nota hentug verkfæri, þar með talin hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu, vasareikna og tölvur.

 Túlkað og notað einföld stærðfræðitákn, þar með talið tölur og aðgerðamerki og tengt þau við daglegt mál. 

 Tekið þátt í samræðum um stærðfræði. 

SEL stærðfræði 3.bekkur 2019 - 2020 - Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar

 Þjálfist í að finna fjölbreyttar lausnaleiðir, með því m.a. að nota hlutbundin gögn og teikningar. 

 Kannað og rannsakað með því að gera tilraunir með áþreifanlegum gögnum. 

 Unnið í samvinnu við aðra að lausnum stærðfræðiverkefna.

 Þjálfist í að lesa og skilja einfaldar upplýsingar, þar sem stærðfræðihugtök eru notuð. 

 Notað stærðfræði til að finna lausnir á verkefnum sem takast þarf á við í daglegu lífi og gerir sér grein fyrir verðgildi 
peninga. 

SEL stærðfræði 3.bekkur 2019 - 2020 - Tölur og reikningur

 Nemandi kann á skífu og tölvuklukku.

 Getur skráð og raðað tölum upp í 1000.

 Notað tugakerfisrithátt. 

 Getur lesið tölur af talnalínu og staðsett.
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 Nemandi getur unnið með tímatal, daga, vikur og mánuði.

 Þjálfist í að sýna hvernig einföld brot og hlutföll eru notuð í daglegu lífi. 

SEL stærðfræði 3.bekkur 2019 - 2020

 Nemandi getur unnið með einföld talnamynstur og talnarunur.

 Nemandi getur lagt saman með þriggja stafa tölum.

 Nemandi getur dregið frá með þriggja stafa tölum (upp í 1000).

 Nemandi getur margfaldað með endurtekinni samlagningu.

 Nemandi þekkir deilingu (endurtekinn frádráttur/jöfn skipting).

 Nemandi getur unnið með vasareikni.

 Nemandi þekkir orðasamböndin minni en og stærri en.

 Nemandi getur skráð almenn brot (1/2, 1/3, 1/4)

 Nemandi þekkir hugtakið samsíða línur.

 Nemandi þekkir sætisgildin einingar, tugir, hundruð.

 Nemandi getur sett upp dæmi.

 Nemandi getur tekið til láns í frádráttardæmum.

 Nemandi getur margfaldað út frá myndum.

 Nemandi getur unnið með kennslupeninga og leyst verslunardæmi.

 Nemandi getur skráð talnarunur sem eru 10 meiri eða  10 minni.

 Nemandi þekkir hlutföllin helmingur, þriðjungur, og fjórðungur.

 Nemandi þekkir einfaldar tegundir horna og hyrninga.

 Nemandi þekkir hnit og getur teiknað hluti inn í hnitakerfi.
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 Nemandi getur fundið óþekkta tölvu.

 Nemandi getur geymt tölu í samlagningardæmum.

 Nemandi getur námundað að tug og hundraði.

 Nemandi kann margföldunartöfluna (1-10).

 Nemandi getur leyst hagnýt verkefni með +, -, x og /.

 Nemandi getur skráð talnarunur sem eru 100 meiri eða 100 minni.

 Nemandi þekkir 6 algengustu þríviðu rúmfræðiformin.

 Nemandi getur notað reglustiku.

SEL stærðfræði 3.bekkur 2019 - 2020 - Algebra

 Kannað, búið til og tjáð sig um reglur í talnamynstrum og öðrum mynstrum á fjölbreyttan hátt og spáð fyrir um 
framhald mynsturs, t.d. með því að nota líkön og hluti. 

 Notað táknmál stærðfræðinnar.

 Fundið lausnir á jöfnum með óformlegum aðferðum og rökstutt lausnir sínar, t.d. með því að nota áþreifanlega hluti. 

SEL stærðfræði 3.bekkur 2019 - 2020 - Rúmfræði og mælingar

 Notað hugtök úr rúmfræði, s.s. um form og stærðir.

 Áætlað og mælt ólíka mælieiginleika, s.s. lengd, flöt, rými, þyngd, tíma og hitastig,

 Borið saman niðurstöður mismunandi mælinga og sagt frá þeim.

 Speglað og hliðrað flatarmyndum við rannsóknir á mynstrum sem þekja flötinn.

 Nemandi getur talið út flatarmál í flöguneti.

 Þekki mælieiningarnar cm, m og notkun þeirra.

 Nemandi getur unnið með speglaás og samhverfar myndir.
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SEL stærðfræði 3.bekkur 2019 - 2020 - Tölfræði og líkindi

 Safnað gögnum í umhverfi sínu.

 Telja, flokka og skrá ýmsa hluti.

 Lesa úr súluritum og túlka niðurstöður.
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KENNSLUSKIPULAG

 Sproti 1.kafli

Upplýsingar og tölfræði

 Sproti 10.kafli

Talnaveiðar.Finna óþekkta tölu.

 Sproti 11.kafli

Samlagning og frádráttur.

 Sproti 12.kafli

Rúmfræði.

 Sproti 13.kafli

Almenn brot.

 Sproti 14.kafli

Margföldun II

 Sproti 15.kafli

Reikningur.

 Sproti 16.kafli

Hvar í rúðunetinu.

 Sproti 2.kafli

Þriggja stafa tölur. Nemendur eiga að geta skipt tölum upp eftir sætum í hundruð, tugi og einingar. Lesið af 
talnalínu og sagt til um hvort tölur fari stækkandi eða minnkandi.
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 Sproti 3.kafli.

Mælingar.

 Sproti 4.kafli

Tími. Farið er yfir skífuklukku og tölvuklukku. Farið er yfir hversu margar mínútur eru í klukkustund og hvað 
hálftími þýðir.

 Sproti 5.kafli.

Rúmfræði.

 Sproti 6.kafli

Margföldun.

 Sproti 7.kafli

Deiling.

 Sproti 8.kafli.

Samhverfa.

 Sproti 9.kafli

Kaup og Sala.


