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Stærðfræðikennsla er ögrandi viðfangsefni á okkar tímum. Mikilvægt er að 
nemendur hafi gaman af námsgreininni og langi til að takast á við stærðfræði-
leg viðfangsefni. Ekki er síður mikilvægt að nemendur átti sig á að færni í 
stærðfræði er mikilvæg fyrir þá, bæði nú og í framtíðinni. Í náminu þurfa 
nemendur að öðlast fjölbreytilega reynslu af stærðfræði og upplifa þannig að 
stærðfræði kemur þeim við, einnig eftir að skóladegi lýkur. Þeir þurfa að þróa 
með sér grundvallarfærni í stærðfræði sem þeir geta byggt á áframhaldandi 
skólagöngu og frekara stærðfræðinám. Ennfremur þurfa nemendur að þróa 
með sér áhuga á stærðfræði og jákvætt viðhorf sem vekur hjá þeim löngun til 
að halda áfram að fást við stærðfræði.

Með Sprota viljum við fá kennurum í hendur námsefni sem þeir þurfa á að 
halda til að uppfylla þessar kröfur. Í Sprota er áhersla lögð á fjölbreytilegar 
kennsluaðferðir þar sem fagleg sjónarmið eru ævinlega höfð í fyrirrúmi. 
Námsefnið er sveigjanlegt þannig að hinir ólíku kennarar geta kennt eins og 
þeim hentar best. Ætíð er tekið mið af þörfum nemenda og faglegum þroska 
þeirra. 

Undirritaðir höfundar hafa mjög ólíkan bakgrunn og oft þurfti að takast á við 
það ögrandi verkefni að komast að sameiginlegri niðurstöðu um námsefnið. 
Við drögum enga dul á að samning námsefnisins Sprota var krefjandi, umfangs-
mikil og kostaði mikla vinnu. En í okkar huga var þessi vinna afar uppbyggileg 
og eru ástæður þess einkum tvær. Í fyrsta lagi vorum við einhuga um að beina 
sjónum okkar að þörfum nemenda og námi þeirra auk þess sem við áttum 
það sammerkt að hafa áhuga á stærðfræðikennslu í grunnskólum. Í öðru lagi 
höfum við samið námsefni sem gefur svigrúm til að hægt sé að nota það á 
fjölbreytilegan hátt. Sprota má nota á margvíslegan hátt; kennarar geta bæði 
aðlagað námsefnið að mismunandi nemendahópum og að sínum eigin 
kennsluaðferðum.

Gangi ykkur vel í kennslunni!

Bjørnar Alseth 
Ann-Christin Arnås
Henrik Kirkegaard 
Mona Røsseland
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Kaup og sala9

22

Ef kennslupeningar eru ekki til reiðu 
er gott að teikna peningana á töfluna.
Kennari býr til til samlagningar- og 
frádráttardæmi í tengslum við búðina 
á myndinni.

■ Hvað kosta tvö pör af sokkum 
samtals? (310 kr.)

■ Hvernig hugsuðuð þið þegar þið 
leystuð þetta dæmi? (T.d. 100 + 100 
er 200 og 50 + 60 er 110.)

■ Ég kaupi húfu og borga með tveimur 
hundraðköllum. Hvað fæ ég til baka? 
10 kr. eða 30 kr. eftir hvora ég kaupi.

■ Hvernig hugsaðir þú til að finna 
svarið? (T.d. það vantar 10 frá 190 
upp í 200.)

■ Hvað kosta vettlingar og húfa til 
samans? (415 kr.)

■ Hvernig fannstu það? (Til dæmis með 
því að leggja saman 100 + 200 = 

og krónupeninga? (1 hundraðkall,  
2 tíkalla og 5 krónupeninga.)

■ Hvernig má sjá á tölunni að maður-
inn á að borga tvo tíkalla? (Talan 
125 hefur tölustafinn 2 í tugasætinu.)

Gott er að hafa kennslupeninga til að 
gera umfjöllunina sýnilegri.
■ Hvaða aðrar myntir samsvara 125 

krónum? (Til dæmis 2 fimmtíukallar, 
tveir tíkallar og 1 fimmkall.)

Æfa þarf nemendur í að telja margar 
myntir af hverri tegund í einu, t.d. 
með fimmköllum, tíköllum, fimmtíu-
köllum og hundraðköllum.
■ Hér er ég með nokkrar myntir (t.d. 5 

fimmtíukalla). Hvað eru þetta miklir 
peningar? Teljum upphátt: 50 – 100 
– 150 – 200 – 250. (Kennari bendir 
á fimmtíukallana hvern á eftir öðrum 
jafnóðum og talið er.)

9	 Kaup	og	sala

Í	þessum	kafla	læra	nemendur	að	
nota	peninga	í	tengslum	við	kaup	
og	sölu.	Í	þeirri	vinnu	þróa	þeir	
með	sér	talnaskilning,	einkum	í	
tengslum	við	sætiskerfið.	Þeir	fást	
áfram	við	að	skipta	einingum	í	
tugi	og	öfugt,	svo	og	tugum	í	
hundruð	og	öfugt.	

Nemendur	þurfa	að	nota	
talnaskilning	sinn	og	flokkun	í	tugi	
og	einingar	til	að	þróa	með	sér	
eigin	reikningsaðferðir	við	að	
leggja	saman	og	draga	frá	með	
þriggja	stafa	tölum.

Í	síðasta	hluta	læra	nemendur	
að	námunda	tölur	að	næsta	tug	og	
næsta	hundraði	og	nota	námund-
unina	í	slumpreikningi.	Þetta	gera	
þeir	m.a.	með	því	að	ganga	út	frá	
staðsetningu	talnanna	á	talnalínu.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 2
	[•]	Samræðumynd
Kennari og nemendur ræða saman 
um verð á myndinni. Dragið athygli 
nemenda að því að tölurnar eru 
settar saman úr mismunandi tölu-
stöfum og að þeir hafa mismunandi 
gildi eftir því í hvaða sæti þeir eru, 
þ.e.a.s. eftir því hvort þeir eru í 
einingasætinu, tugasætinu eða 
hundraðasætinu. Nemendur og kenn-
ari skoða hvernig þetta tengist fjölda 
mynta, þ.e. fjölda krónupeninga, 
tíkalla og hundraðkalla.
■ Hvað kostar sólkremið? (Eitt hundrað 

tuttugu og fimm krónur.)
■ Hvað þarf sá, sem ætlar að borga 

kylfuna, marga hundraðkalla, tíkalla 

Viðfangsefni
■ Gildi seðla og mynta: gildi 

talna annars vegar og gildi 
tölustafa hins vegar

■ Samlagning þriggja stafa talna

Búnaður	
■ Ef til vill kennslupeningar 

(verkefnablöð 59–62 (Myntir 
1–3 og Peningaseðlar) í verk-
efnahefti Sprota 2b og verk-
efnablað 4.9 (Peningaseðlar) í 
verkefnahefti Sprota 4a)
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•	 Nemendur	finna	verðið	á	vörunum	á	bls.	2,	leggja	saman	og	skrá	svörin.	Gott	er	að	þeir	teikni	peningana.

Hvað	kosta	vörurnar?

 300 + 210 = 510 kr.

	 												+															 =												kr.

	 												+															 =												kr.

	 												+															 =												kr.

225	 150	 375

720	 190	 910

650	 440	 990

o.fl.) og búa til dæmi út frá vöruverði 
í þeim.

Raunverkefni
Bera	saman	verð
Íþróttaverslanir senda iðulega út 
auglýsingabæklinga. Slíka bæklinga má 
nota til að hrinda af stað margs 
konar verkefnavinnu í stærðfræði, t.d. 
varðandi verðsamanburð. Nemendur 
geta unnið í hópum og hver hópur 
tekur að sér tiltekna vörutegund. 
Hóparnir skoða bæklingana, gera 
yfirlit yfir hvað er í boði og raða 
vörunum eftir verðinu.

Skrifa	tölur	eða	finna	peninga
Búnaður: Kennslupeningar, hundrað-
kallar, tíkallar og krónupeningar.

Þetta verkefni hentar afar vel fyrir 
nemendur sem þurfa meiri þjálfun til 
að efla skilning sinn á sætiskerfinu. 
Nemendur geta unnið tveir og tveir 
saman. Annar nemandinn lætur hinn 
fá einhverja peningaupphæð og sá á 
síðan að skrifa með tölustöfum hver 
upphæðin er. Nemendur fá stig í 
hvert sinn sem þeir gefa rétt svar. 
Þeir verða því að fylgjast með hvor 
hjá öðrum hvort svörin eru rétt.

Þrjú	spil	jafnt	og	16	(spil)
Búnaður: Spilastokkur handa tveimur 
leikmönnum.

Spilið er fyrir tvo leikmenn. Spilun- 
um er komið fyrir mitt á milli 
leikmanna. Umferð hefst með því að 
nemendur draga spil til skiptis og 
leggja þau fyrir framan sig þannig að 
þau sjáist vel. Sá sem er fyrri til að fá 
þrjú spil, sem eru samtals 16, fær slag. 
Geti hvorugur myndað töluna 16, 
eftir að hafa dregið þrjú spil hvor, 
halda þeir áfram að draga til skiptis 
þar til annar leikmanna getur 
myndað summuna 16 með þremur af 
spilunum sínum. Það má því ekki 
nota spil andstæðingsins til að búa til 
16! Til marks um að leikmaður hefur 
fengið stig safnar hann saman öllum 
sínum spilum og spilum andstæðings-
ins, sem snúa upp í loft, í bunka.

Sá sem tapaði fyrstu umferð byrjar 
í næstu. Leikmenn spila í fyrir fram 
ákveðinn tíma eða þar til spila-
stokkurinn er uppurinn. Sá vinnur 
sem hefur fengið flesta slagi.

fram eða teiknað peninga sem 
samsvara verði hvorrar vöru og litið 
á þessar upphæðir sem eina heild og 
fundið þannig summuna. Til dæmis 
eru þrír hundraðkallar og sex tíkallar 
í sýnidæminu á bls. 3, samtals 360 kr.

Hér er mikilvægt að stækka það 
talnasvið, sem nemendur ráða við, 
með því að þjálfa þá í talningu (þ.e. 
að telja með því að hoppa 5, 10, 50 
og 100 skref í senn) og láta þá þannig 
mynda réttar peningaupphæðir við 
mismunandi vörur.

Erfiðari	verkefni
Látið nemendur ákveða hærra  
verð á vörurnar þannig að sam-
lagningardæmin verði erfiðari. Þá 
skrifa þeir fyrst verðið við vörurnar í 
vinstri dálki. Ef til vill má hér nota 
vörulista (t.d. yfir föt, rafmagnsvörur 

300 og 9 tugir + einn tug og þá eru 
15 eftir. Þetta gerir 415 kr.)

 Bls. 3
	[•]	Finna	summuna
Nemendur eiga að finna hvað 
hlutirnir tveir kosta í hverju verkefni 
og leggja síðan saman. Nemendur 
geta teiknað peningana ef þeir vilja.

Auðveldari	verkefni
Nemendur teikna peningana og 
kennari athugar hvort þeir ráða við 
að leysa verkefnin á þann hátt. Ef 
verkefnin reynast þeim samt sem 
áður erfið geta þeir notað kennslu-
peninga. Eftir það er rétt að hvetja 
nemendur til að teikna peninga.

Nemendur þurfa ekki endilega að 
hugsa þessi verkefni sem samlagn-
ingardæmi. Í staðinn geta þeir tekið 
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9	•	Kaup	og	sala

•	 Nemendur	leggja	saman	og	skrá	svörin.	Gott	er	að	þeir	teikni	peningana.

Hvað	kosta	vörurnar?

	 												+															 =												kr.

	 												+															 =												kr.

	 												+															 =												kr.

	 												+															 =												kr.

 530 kr.

 350 kr.

 300 kr.

650 kr.

150 kr.

90 kr.

650 kr.

720 kr.

650 kr.

720 kr.

175 kr.

350	 530	 880

650	 300	 950

	90	 150	 240

720	 175	 895

rétt að hvetja nemendur til að teikna 
peninga. Rétt er að gefa þeim 
vísbendingu um að teikna peningana 
skipulega í dálka þannig að auðvelt 
verði að leggja saman myntir sem 
hafa sama gildi, t.d. þannig:

.

.

.

Krossa má yfir dýrasta hlutinn í 
dæmunum á bls. 5 þannig að verk-
efnin ganga þá út á að reikna hvað 
hinir tveir hlutirnir kosta.

Erfiðari	verkefni
Hvernig	geturðu	borgað?
Látið nemendur finna mismunandi 
leiðir til að borga ákveðna peninga-

 Bls. 5 
[•]	Leggja	saman	
Nemendur leggja saman verðið á 
vörunum þremur. Þeir munu einnig 
hér nota ýmist staðreyndaþekkingu, 
hugareikning eða blaðreikning.

[••]	Leggja	saman
Nemendur teikna einfalda mynd af 
þremur hlutum af bls. 2 eða skrá 
hlutina þrjá og skrifa verðið við 
hvern hlut. Því næst finna þeir 
heildarverðið.

Auðveldari	verkefni
Nemendur teikna peningana og 
kennari athugar hvort þeir ráða við 
að leysa verkefnin á þann hátt. Ef 
verkefnin reynast þeim samt sem 
áður erfið geta þeir notað kennslu-
peninga til að byrja með. Eftir það er 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 4
[•]	Leggja	saman
Nemendur leggja saman vöruverðið í 
hverju verkefni. Þeir geta teiknað 
peninga, sem sýna verðið, ef það 
hjálpar þeim að finna summuna en 
rétt er að hvetja þá til að finna 
aðferðir til að leggja saman sem ekki 
byggjast á teikningu.

Vera kann að einhverjir nemendur 
setji dæmin upp eins og í hinni 
hefðbundnu reikningsaðferð. Það er 
auðvitað í besta lagi en mikilvægara 
er að skilningur sé að baki en að þeir 
styðjist við aðferð sem þeir hafa lært 
utan að eins og páfagaukar. Aðal-at-
riðið er: við leggjum einingar við 
einingar, tugi við tugi og hundruð við 
hundruð. Síðan þarf að gæta þess að 
skipta – þ.e. geyma – ef einingarnar/
tugirnir/hundruðin verða fleiri en 9. 
Bent skal á að nemendur munu fást 
við hefðbundna reikningsaðferð í 
samlagningu og frádrætti í kafla 11.

Kennari þarf að fylgjast með 
hvernig nemendur hugsa þegar þeir 
leysa þessi dæmi. Reynið að sjá 
mismunandi aðferðir nemenda og 
látið þá kynna þær fyrir hópnum 
þannig að fleiri geti notfært sér þær. 
Nemendur munu nota hvort tveggja 
í senn, hugareikning og blaðreikning. 
Reikni þeir mikinn hluta dæmanna í 
huganum er sérlega mikilvægt að 
þeir útskýri fyrir bekkjarfélögunum 
hvernig þeir reiknuðu.
■ Hvað kostar snjóþotan og skíða-

skórnir samtals? (880 krónur.)
■ Hvernig fannstu svarið? (Til dæmis: 

300 + 500 eru 800 og 30 +50 eru 
80. Það er 880 kr. samtals.)

■ Þetta kostar 880 krónur og ég  
borga með 1000 króna seðli.  
Hvað fæ ég til baka? (120 krónur.)

■ Hvernig reiknaðirðu það? (Til dæmis: 
1000 – 800 = 200 og 200 – 80  
= 120.)

Viðfangsefni
■ Samlagning þriggja stafa talna



5

5
•	 Nemendur	leggja	saman	og	skrá	svörin.	Gott	er	að	þeir	teikni	peningana.
••	 Nemendur	velja	vörur	og	skrá	verðið.	Síðan	leggja	þeir	saman	og	skrá	svarið.

Hvað	kosta	vörurnar?

Veldu	vörurnar.

	 											+													+														 =												kr.

	 											+													+														 =												kr.

	 											+													+														 =												kr.

	 											+													+														 =												kr.

150 kr.

720 kr.

75 kr.

90 kr.

225 kr.

530 kr.

90 kr.

190 kr.

650 kr.

720	 75	 150	 945

530	 90	 225	 845

650	 90	 190	 930

ræðir við nemendur um hvernig skrá 
má útreikningana þannig að auðvelt 
sé að hafa yfirsýn yfir þá. Þeir verða 
að vera þannig að einhver annar geti 
auðveldlega séð hvert svarið er og 
skilið útreikningana.

Verslunarspil
Búnaður: Spilaborð og spilaskífa 
(verkefnablöð 3.35 og 3.36 (Versl-
unarspil og Spilaskífa fyrir verslunar-
spil), svo og spilapeningur handa 
hverjum leikmanni.

Spilið gengur út á að nota 1000 
krónur eins hratt og hægt er. Allir 
byrja á byrjunarreitnum. Síðan flytja 
leikmenn spilapening sinn áfram um 
eins marga reiti og fæðingarmánuður 
leikmannsins segir til um. Ef leik-
maður er t.d. fæddur í júlí á hann að 
flytja spilapeninginn fram um 7 reiti.

Þegar leikmaður er kominn á sinn 
reit snýr hann bréfaklemmunni á 
spilaskífunni. Bréfaklemman segir til 
um hvað leikmaður á að gera við 
verðið á vörunni í reitnum. Dæmi: 
Leikmaður er fæddur í maí og lendir 
þar með á bolnum sem kostar 128 
krónur. Spilaskífan stansar á „helm-
ingur af verði“. Þá skrifar leikmaður 
64 kr. í reikningsheftið sitt.

Fjöldi eininga í summu leikmanns-
ins ræður því um hve marga reiti 
hann á að flytja spilapeninginn næst. 
Til dæmis á leikmaður, sem hefur 
fengið summuna 64, að flytja spila-
peninginn um 4 reiti. Einnig má nota 
tening til að ákveða hve marga reiti 
skal flytja spilapeninginn.

Í hvert sinn sem leikmaður fer 
fram hjá byrjunarreitnum kaupir 
hann gjöf fyrir 25 kr. sem á að leggja 
við heildarsummuna sem leikmaður-
inn er kominn með.

Telja	frá	380	til	410	(leikur)
Tveir leikmenn eiga til skiptis að telja 
áfram frá 380 til 410. Þeir lyfta fyrst 
upp 1, 2 eða 3 fingrum og telja áfram, 
einn fyrir hvern fingur. Sá vinnur sem 
segir „410“.

Til dæmis getur fyrri leikmaðurinn 
lyft upp þremur fingrum og sagt: 
„380, 381, 382“. Hinn leikmaðurinn 
lyftir þá upp tveimur fingrum og 
segir: „383, 384“. Fyrri leikmaðurinn 
lyftir nú upp einum fingri og segir: 
„385“, og þannig halda þeir áfram.

pláss í kennslustofunni til 
að safna mörgum hlutum 
saman má biðja nem-
endur að koma með í 
skólann nokkra smáhluti 
að heiman eða láta þá 
klippa út myndir úr 
auglýsinga- 
bæklingum og líma þær á blað.

Nemendur verðleggja vörurnar en 
kennari ákveður talnasviðið. Nota 
má kennslupeninga á verkefna-
blöðum 59–62 (Myntir 1–3 og 
Peningaseðlar) í verkefnahefti Sprota 
2b og á verkefnablaði 4.9 (Peninga-
seðlar) í verkefnahefti Sprota 4a.

Minnka má umsvif búðarleiksins 
með því að nemendur velji nokkrar 
vörur, sem þeir vilja kaupa, og reikni 
síðan út heildarverðið. Þeir skrá 
dæmin í reikningsheftin sín. Kennari 

upphæð, til dæmis 125 kr. og 430 kr. 
Á hve marga mismunandi vegu geta 
þeir búið þessar upphæðir til? Með 
því að nota krónupeninga eru mjög 
margar leiðir færar (til dæmis 110 
krónupeningar og 3 fimmkallar); þess 
vegna er skynsamlegt að leyfa ekki 
krónupeninga í þessu verkefni. Ein 
leið til takmörkunar er að ákveða að 
ekki megi nota fleiri en t.d. tíu myntir.

Meiri	þjálfun	í	samlagningu
Á ljósritunarblaði 5 (Leggja saman og 
draga strik) aftast í þessari bók eru 
fleiri samlagningardæmi.

Raunverkefni
Búðarleikur
Það er að sjálfsögðu eftirsóknarvert 
að nemendur fái reynslu af sam-
lagningu úr daglega lífinu. Ef ekki er 

.
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9	•	Kaup	og	sala

•	 Nemendur	finna	hve	mikið	þeir	eiga	afgangs	með	því	að	draga	verðið	frá	upphæðunum	sem	sýndar	eru	í	hverju	verkefni.	
Gott	er	að	þeir	teikni	peningana.

Hvað	áttu	afgangs?

 500 Ù 440

210 kr.

440 kr.

90 kr.

650 kr.

	 												–															 =												kr.

	 =												kr.

	 												–															 =												kr.

	 												–															 =												kr.

800	 650	 150

500	 210	 290

200	 90	 110

60

[••]	Velja	vörurnar
Nemendur ákveða sjálfir hvaða 
vörur þeir kaupa, t.d. vörur á 
myndinni á bls. 2. Þeir ákveða einnig 
verðið en kennari bendir þeim samt 
á að verðið eigi að vera milli 50 og 
500 krónur. Nemendur láta nægja að 
kaupa tvær eða þrjár vörur. Að 
lokum reikna þeir út hve mikið er 
afgangs.

Auðveldari	verkefni
Nemendur nota kennslupeninga. 
Einnig geta þeir notað reiknings-
heftið til að þeir hafi meira pláss til 
að teikna. Áhersla er lögð á að nota 
áþreifanleg hjálpargögn eða teikn-
ingar til að gera skiptinguna sýnilega. 
Einn hundraðkall samsvarar tíu 
tíköllum o.s.frv. Þegar nemendur hafa 
skipt peningunum er miklu auð-

fyrst saman verð varanna og draga 
síðan summuna frá peningaupphæð-
inni. Í fyrsta verkefninu verður 
dæmið þá 800 – 740. En einnig má 
draga frá með því að krossa fyrst yfir 
peningamyntir sem samsvara verði 
annarrar vörunnar og síðan hinnar. Í 
fyrsta dæminu getur verið hentugt 
að skipta hundraðkalli í tugi en 
nemendur geta teiknað skiptinguna í 
svarreitinn. Síðan krossa þeir fyrst 
yfir fimmhundruðkallinn og þrjá 
tíkalla og síðan tvo hundraðkalla og 
einn tug.

Enn og aftur skal bent á mikilvægi 
þess að kennari beini athyglinni að 
aðferðum nemenda. Hann lætur þá 
útskýra aðferðirnar hvern fyrir 
öðrum, helst í pörum, og einhverja 
nemendur útskýra aðferðir sínar 
fyrir allri bekkjardeildinni.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 6
[•]	Hvað	er	mikið	afgangs?
Nemendur reikna út hve mikið er 
afgangs þegar þeir byrja með 
peningaupphæðina, sem gefin er upp, 
og kaupa vöruna í dálkinum til vinstri. 
Nemendur geta teiknað peninga ef 
þeim er hjálp í því. Benda má 
nemendum á að hentugt getur verið 
að skipta nokkrum myntum í hverju 
verkefni þannig að hægt sé að krossa 
yfir peningana sem nota þarf til að 
borga fyrir vöruna. Í fyrsta verkefninu 
geta þeir t.d. teiknað einn hundrað-
kallinn sem einn fimmtíukall og fimm 
tíkalla. Þegar nemendur eiga síðan að 
draga 230 kr. frá geta þeir auðveld-
lega krossað yfir upphæðina.

Miklu skiptir að nemendur geti 
leyst verkefnin eins og þeir sjálfir 
kjósa. Ef einhverjir leysa þau með því 
að nota einungis tölustafi þá er það 
að sjálfsögðu hið besta mál. Kennari 
þarf að ganga um bekkinn og gera 
sér grein fyrir hvernig nemendur 
finna svörin. Þegar þessi vinna er 
rifjuð upp í lokin er tilvalið að biðja 
þá að kynna aðferðir sínar fyrir 
nemendahópnum.
■ Hvernig hugsaðir þú til að finna 

svarið?
■ Skilduð þið hvernig hann/hún fór að?
■ Fannst ykkur þetta sniðug eða einföld 

aðferð?

 Bls. 7
[•]	Hvað	áttu	eftir?
Nemendur eiga að reikna út hve 
mikið þeir eiga eftir þegar búið er að 
borga vörurnar tvær í hverju 
verkefni. Einfaldast er líklega að leggja 

Viðfangsefni
■ Að reikna með peningum
■ Frádráttur með þriggja stafa 

tölum

Búnaður	
■ Ef til vill kennslupeningar 

(verkefnablöð 59–62 (Myntir 
1–3 og Peningaseðlar) í verk-
efnahefti Sprota 2b og verk-
efnablað 4.9 (Peningaseðlar) í 
verkefnahefti Sprota 4a)
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•	 Nemendur	finna	fyrst	hvað	vörurnar	kosta	samtals,	draga	summuna	frá	peningaupphæðunum	sem	sýndar	eru	í	hverju	verk-

efni,	og	skrá	svörin.	Gott	er	ef	þeir	teikna	líka	peningana.
••	 Nemendur	velja	vörur	og	skrá	verðið,	draga	það	síðan	frá	upphæðinni,	sem	gefin	er,	og	skrifa	svarið.

Hvað	áttu	eftir?

Veldu	 	
vörurnar.	

210 kr.

210 kr.

290 kr.

125 kr.

410 kr.

530 kr.

	 												–															 =												kr. 	 												–															 =												kr.

	 												–															 =												kr.

	 												–															 =												kr. 	 												–															 =												kr.

	 												–															 =												kr. 	 												–															 =												kr.

800	 740	 60

500	 415	 85

800	 620	 180

saman um hvaða litir á teningunum 
tákna hundruð, tugi og einingar. Sá 
sem kastar býr til þriggja stafa tölu 
úr tölunum sem upp koma á tening-
unum. Hann fær þá upphæð frá 
andstæðingnum sem sækir peningana 
í sparibaukinn sinn. Sá tapar sem er 
fyrri til að missa alla peningana sína.

Hver	er	ríkastur?	(spil)
Búnaður: Spilaborð (ljósritunarblað 6 
(Hver er ríkastur?) aftast í þessari 
bók), spilapeningar og teningur.

Leikmenn kasta teningi til skiptis 
og flytja spilapening sinn um eins 
marga reiti áfram og talan á teningn-
um segir til um. Lendi spilapeningur 
leikmanns á dökkgráum reit marg-
faldar hann töluna á teningnum með 
tölunni í reitnum og leggur marg-
feldið við summuna sem leikmaður á 
fyrir. Lendi spilapeningurinn hins 
vegar á ljósgráum reit dregur leik- 
maður margfeldið frá inneign sinni.

Gott er að nemendur skrifi niður 
jafnóðum hve mörg stig þeir eiga 
hverju sinni. Sá sem er fyrstur í mark 
fær auk þess 50 krónur, sá sem er 
annar fær 20 krónur og sá sem er 
þriðji í mark fær 10 kr. Sá vinnur sem 
á mest af peningum í lokin.

Fyrstur	upp	í	100	(spil)
Búnaður: Tveir teningar fyrir hvern 
hóp.

Leikmenn spila saman í 2–4 manna 
hópum. Allir leikmenn byrja með 0 
stig. Markmiðið er að vera fyrstur 
upp í 100 (eða meira). Leikmenn 
kasta tveimur teningum til skiptis og 
safna stigum. Reglurnar eru eftir-
farandi:
■ Í hverri umferð má leikmaður 

kasta teningunum tveimur eins oft 
og hann vill. Leggja á saman það 
sem upp kemur á teningunum. 
Leikmaðurinn má hætta hvenær 
sem er og summan sem hann 
hefur fengið er lögð við fyrri 
summu leikmannsins.

■ Ef leikmaður fær upp 1 á teningi 
áður en hann hættir fær hann 0 
stig í þeirri umferð og næsti 
leikmaður tekur við. 

■ Gamanið kárnar ef leikmaður fær 
1 á báðum teningunum. Þá missir 
hann öll stigin sín og verður að 
byrja aftur með 0 stig!

Raunverkefni
Sparibaukurinn	(spil)
Búnaður: Þrír teningar  
í mismunandi litum,  
kennslupeningar og  
teikning af sparibauk.

Spilið er fyrir tvo  
leikmenn. Hvor leik- 
maður á að teikna  
stóran sparibauk á  
blað. Síðan „leggja“ þeir inn í 
sparibaukinn einn fimmhundruðkall, 
fjóra hundraðkalla, einn fimmtíukall,  
5 tíkalla, einn fimmkall og þrjá 
krónupeninga (nota má verkefnablöð 
59–62 (Myntir 1–3 og Peningaseðlar) í 
verkefnahefti Sprota 2b). 

Markmiðið með spilinu er að 
tæma sparibauk andstæðingsins. 
Leikmenn kasta þremur teningum til 
skiptis. Þeir hafa fyrir fram komið sér 

veldara að reikna dæmin vegna þess 
að þeir geta krossað yfir myntirnar 
sem samsvara verði varanna sem 
þeir kaupa.

Á bls. 7 getur kennari krossað yfir 
aðra vöruna (og hluta af pening-
unum) þannig að nemendur eigi 
aðeins að borga fyrir hina vöruna.

Erfiðari	verkefni
Nemendur athuga í tengslum við 
verkefnin á bls. 6 og 7, hvort þeir hafi 
ráð á að kaupa eina vöru af bls. 2 í 
viðbót. Ef svo er eiga þeir að velja þá 
vöru sem hefur í för með sér að 
afgangurinn verði sem minnstur. Í 
fyrsta verkefninu á bls. 6 er afgangur-
inn 150 krónur. Nemendur geta þá 
keypt sólkrem á 125 kr. þannig að 
afgangurinn verði aðeins 25 kr.
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9	•	Kaup	og	sala

•	 Kennari	og	nemendur	ræða	saman	um	að	námunda	að	næsta	tug.
••	 Nemendur	námunda	tölurnar	að	næsta	tug.

Námundun
Um	það	bil	hve	mikið	kostar	 	
skíðaáburðurinn	samtals?

Námundaðu	að	næsta	tug. 

 52 kr.
 91 kr.

 79 kr. Áburður

VAX ÁburðurÁburðurÁburður

7 9 ≈ 8 0
5 2 ≈ 5 0
9 1 ≈ 9 0

Námundun að næsta tug.

 21, 22, 23, 24 Talan 25 er námunduð að 30. 26, 27, 28, 29

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

			29		≈												

		41		≈												

		56		≈												

	117		≈												

109		≈												

42		≈												

63		≈												

82		≈												

		8		≈												

97		≈												

		73		≈												

		89		≈												

138		≈												

237		≈												

125		≈												

Þetta tákn merkir: 
er um það bil jafnt og

Hvað verður þetta
þá mikið samtals?

30

40

60

120

110

40

60

80

10

100

70

90

140

240

130

Til að auðvelda samlagningu 
tugtalnanna á bls. 9 geta nemendur 
teiknað tíkalla, fimmtíukalla og 
hundraðkalla. Í þessu verkefni er gott 
að leggja áherslu á að telja tugina.

Erfiðari	verkefni
Kennari getur stækkað tölurnar með 
því að bæta einum eða tveimur 
tölustöfum framan við tölurnar í 
bókinni. T.d. má skrifa 329 í staðinn 
fyrir 29 eða jafnvel 2329. Nemendur 
eiga að sjálfsögðu að halda áfram að 
námunda tölurnar að næsta tug.

Eins má fara að á bls. 9, þ.e. að 
bæta tölustaf við fyrir framan 
einhverjar talnanna eða jafnvel allar. 
Þar með verður verkefni nemenda 
að leggja saman þriggja stafa tölur 
sem námundaðar hafa verið að næsta 
tug.

[••]	Námunda	að	næsta	tug
Nemendur námunda tölurnar að 
næsta tug.

 Bls. 9
	[•]	Reikna	með	slumpreikningi
Nemendur námunda vöruverðið að 
næsta tug og leggja síðan saman.

Auðveldari	verkefni
Nemendur finna tölurnar á talnalínu 
með tölunum 0–100, t.d. á talna-
línunni ofarlega á bls. 11 eða á 
ljósritunarblaði 1 (Talnalína upp í 
100) aftast í þessari bók. Þá er 
auðveldara að sjá hvaða tugur er 
næstur tölunni sem um ræðir.

Nemendur vinna námundunar-
verkefnin á verkefnablaði 3.45 
(Námundun).

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 8
	[•]	Samræðumynd	
Í samræðunum skal hér gengið út frá 
því að finna um það bil hvert svarið 
við tilteknu dæmi er. Hér er því um 
að ræða svokallaðan slumpreikning. 
Tölurnar eru námundaðar að tug 
(eða hundraði ef því er að skipta) til 
að einfalda dæmin þannig að auð-
veldara sé að reikna þau í huganum. 
Þegar reiknað er með námunduðum 
tölum eru svörin ekki nákvæm. 
Svörin eru hins vegar nærri réttu lagi 
og í ýmsum tilvikum eru slík svör 
fullnægjandi.
■ Hvenær er nóg að vita um það bil 

hvað hlutur kostar? (Til dæmis þegar 
við ætlum að kaupa einhvern hlut en 
erum hrædd um að eiga ekki nóga 
peninga.)

Notað er „bugðótt“ jöfnumerki til 
að sýna að um námundun er að 
ræða.

Kennari getur skrifað mismunandi 
upphæðir á töfluna og biður nem-
endur að námunda að næsta tug. 
Gætið þess að dæmin séu einföld í 
upphafi og látið nemendur einungis 
námunda tölurnar. Einfaldast er að 
nota tölur þar sem síðasti tölustafur-
inn er 1, 2, 8 eða 9. Síðan skal nota 
hinar námunduðu tölur í slumpreikn-
ingi.
■ Ég á 200 kr. Hef ég þá ráð á að 

kaupa allar þrjár tegundirnar af 
skíðaáburði? (Nei, því slumpreikn-
ingurinn sýnir að verðið yrði þá um 
það bil 220 kr.) 

■ Hvað kosta um það bil 4 pakkar af 
klístri? (4 • 50 kr. = 200 kr.)

Kennari ræðir við nemendur um 
námundun talna sem enda á 5. Þegar 
svo ber við er jafn langt upp í næsta 
tug fyrir ofan og næsta tug fyrir 
neðan töluna. Menn hafa komið sér 
saman um að námunda skuli tölur, 
sem enda á 5, upp í næsta tug.

Viðfangsefni
■ Námundun
■ Slumpreikningur
■ Samlagning
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•	 Nemendur	námunda	verðið	að	næsta	tug	og	leggja	síðan	saman.

Námundaðu	og	reiknaðu	síðan.

	 90   +   80  	 =												kr.

	 		 =												kr.

	 	 =												kr.

	 	 =												kr.

	 	 =												kr.

	 	 =												kr.

	 	 =												kr.

	 	 =												kr.

	 	 =												kr.

	 	 =												kr.

 79 kr.

 91 kr.

VAX

Áburður
ÁburðurÁburðu Áburður

 81 kr.

 53 kr.
VAX

 48 kr.

 61 kr.

 37 kr.

 42 kr.

 31 kr.

 69 kr. 52 kr.

 18 kr.  18 kr.

 31 kr.  31 kr.  31 kr.

 52 kr.
 52 kr.

 52 kr.
 52 kr.

 69 kr. 69 kr. 69 kr.

 137 kr. 137 kr.

50	 +	 80	 130

170

60	 +	 80	 110

40	 +	 40	 80

50	 +	 30	 +	 70	 150

20	 +	 20	 40

30	+	 30	 +	 30	 90

50	+	50	+	50	+	50	 200

70	 +	 70	 +	 70	 210

140	 +	 140	 280

Námundun	–	Skrá	tölurnar	á	
réttan	bolta
Á verkefnablaði 4.19 (Námundun) í 
verkefnahefti Sprota 4a eru nokkuð 
erfið verkefni með þriggja stafa og 
fjögurra stafa tölum sem hafa annað 
en 0 í einingasætinu; nemendur eiga 
að námunda þessar tölur að næsta 
hundraði og þúsundi.

Þegar nemendur hafa unnið þessi 
verkefni geta þeir búið til svipuð 
verkefni hver fyrir annan.

næsta heila tug. Á 0-blaðinu er 
eiginlega vöruverðið og hið námund-
aða að sjálfsögðu hið sama. Á blaðið 
með tölustafnum 1 eiga nemendur 
að skrá vörur með verði sem endar 
á 1 o.s.frv. Hér á eftir má sjá mynd af 
5-blaði.

Raunverkefni
Námunda	vöruverð
Búnaður: Dagblöð, auglýsingabækl-
ingar.

Nemendur vinna saman í 2–4 
manna hópum. Hver hópur þarf fimm 
A4-blöð sem skipt skal í tvennt 
þannig að úr verði tíu jafn stór 
A5-blöð. Efst í vinstra horn blaðanna 
á að skrifa tölurnar 0–9, eina tölu á 
hvert blað. Nemendur eiga nú að 
finna vörur í blöðum. Á blaðið, þar 
sem tölustafurinn 0 er skrifaður, eiga 
þeir að skrá vörur þar sem verðið 
endar á 0. Annaðhvort klippa þeir 
þessar vörur út og líma á blaðið, 
teikna vörurnar eða skrá þær með 
bókstöfum. Vöruverðið skal ætíð 
skrá. Þar að auki eiga nemendur að 
skrifa vöruverðið námundað að 
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•	/	••	 Nemendur	námunda	verðið	að	næsta	tug	og	leggja	síðan	saman.

Námundaðu	að	næsta	tug.	
Leggðu	saman.

Námundaðu	tölurnar	að	næsta	tug.	Leggðu	síðan	saman.

	 12		+	34	+	36		� 												+												+												 =										

	 17		+	26	+	52		� 												+												+												 =										

	 31		+	32	+	36		� 												+												+												 =										

	 28		+	26	+	24		� 												+												+												 =										

	 61		+		18	+	39		� 												+												+												 =										

	 42			+	68	+	36		� 												+												+												 =										

YFIRLIT

Súkkulaði 21 kr. ≈  kr.

Hlaup 28 kr. ≈  kr.

Gos 94 kr. ≈  kr.

Popp 89 kr.  ≈  kr.

Flögur 77 kr. ≈  kr.

 Alls

	18	+	23	+	41		�					20				+				20			+			40		=			80

10	 30	 40	 80

20	 30	 50	 100

30	 30	 40	 100

30	 30	 20	 80

60	 20	 40	 120

40	 70	 40	 150

	 	 	 2	0
	 	 	 3	0
	 	 	 9	0
	 	 	 9	0
	 	 	 8	0
	 	 3	1	0

Nemendur vinna í hópum. Þeir 
mæla lengd hluta sem eru allt að 100 
m á lengd. Þeir eiga að gefa lengdina 
upp í cm. Hlutirnir, sem nemendur 
mæla, geta verið í kennslustofunni 
eða utanhúss. Að sjálfsögðu má 
einnig mæla hluti sem eru lengri, allt 
upp í 2–3 metrar. Þá geta nemendur 
gefið lengdirnar upp í cm (t.d. 145 
cm) eða í metrum og sentimetrum 
(t.d. 1 m og 45 cm).

Eftir að hafa mælt lengdirnar 
námunda nemendur tölurnar að 
næsta tug í sentimetrum. Niðurstöð-
urnar geta t.d. orðið eins og í 
eftirfarandi töflu:

Hlutur Mæling Námundun

Hæð skólaborðs 78 cm 80 cm

Gluggi 114 cm 110 cm

námundað upp í næsta tug. Tölur 
sem enda á 5 skal námunda upp á 
við.

Erfiðari	verkefni
Hugareikningur	með	því	að	nota	
námundun
Nemendur fá dæmi þar sem finna 
þarf nákvæmt svar en hentugt getur 
verið að notast við námundun.
■ Hvað er 99 + 99 + 99 + 99? (396.)
■ Hvernig hugsaðir þú til að finna svarið? 

(Til dæmis: Ég lagði 100 saman fjórum 
sinnum og dró síðan 4 frá.) 

■ Hvað er 99 + 101 + 104 + 106? (410.) 
■ Hvað er 300 – 101? (199.)

Raunverkefni
Lengdarmælingar
Búnaður: Reglustika eða málband í 
lengdinni 1 m.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 10
[•]	Námundun	að	næsta	tug
Nemendur námunda vöruverðið að 
næsta tug og leggja síðan saman. Hér 
er um slumpreikning að ræða. Þá er 
reikningurinn ekki mjög nákvæmur 
heldur fæst svar sem er nærri réttu 
lagi. Við margs kyns hversdagslegar 
aðstæður er slíkur reikningur 
fullnægjandi.

[••]	Námunda	tölur	og	leggja	
saman

Nemendur námunda tölurnar að 
næsta tug og leggja þær síðan saman. 
Vekið athygli nemenda á hvernig 
táknið ≈ er notað hér.

 Bls. 11
[•]	Draga	strik	í	næsta	tug
Nemendur draga strik frá hverri tölu 
í næsta tug á talnalínunni.
■ Hvar er 25 á talnalínunni?
■ Hvort er sú tala nær 30 eða 20? 

(Hún er jafn langt frá báðum þessum 
tugtölum.)

■ Hvernig á þá að námunda töluna 
25? (Menn hafa komið sér saman 
um að námunda að næsta tug fyrir 
ofan þegar tala endar á 5.)

[••]	Námunda	að	næsta	tug
Nemendur námunda tölurnar að 
næsta tug.

Auðveldari	verkefni
Á bls. 10 má fjarlægja eina af tölunum 
þremur í hverju dæmi þannig að 
nemendur þurfi einungis að námunda 
tvær talnanna.

Benda má nemendum á að þeir 
geta notað talnalínuna á bls. 11 við 
öll verkefnin á þessari opnu. Ná-
mundun getur þannig orðið auð-
veldari fyrir einhverja.

Einnig má benda nemendum á að 
hugsa um tölurnar sem peninga: 
Hvaða myntir þurfum við að hafa til 
að búa til þessar upphæðir? Þá er 
reglan sú að ef nota þarf fimmkall til 
að tákna tölu í einingasætinu skal 

Viðfangsefni
■ Námundun að næsta tug
■ Samlagning



11

11
•	 Nemendur	draga	strik	í	næsta	tug	á	talnalínunni.
••	 Nemendur	námunda	tölurnar	að	næsta	tug.

Dragðu	strik	í	næsta	tug.

Námundaðu	að	næsta	tug.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

38 52 25 107 111 96

16 9 94 45 71

			12		�				10
		39		�												

		67		�												

		75		�												

	92		�												

	23		�												

	46		�												

	54		�												

	116		�												

253		�												

		48		�												

		57		�												

		95		�												

104		�												

		86		�												

	134		�												

203		�											

344		�												

316			�												

155			�												

151			�												

225		�												

296		�												

507		�												

424		�												

184		�												

235		�												

305		�												

648		�												

495		�												

40

70

80

90

50

60

100

100

90

180

240

310

650

500

20

50

50

120

250

150

230

300

510

420

130

200

340

320

160

Spilið er fyrir nokkra leikmenn. Hver 
þeirra setur spilapeninginn sinn á 
byrjunarreitinn. Þeir kasta venju-
legum teningi til skiptis og flytja 
spilapening sinn um eins marga reiti 
og talan á teningnum segir til um. Ef 
spilapeningurinn lendir á dökkum 
reit á leikmaðurinn að flytja hann að 
næsta tug. Ef peningurinn lendir hins 
vegar á örvarreit skal flytja hann eins 
og örin segir til um. Sá vinnur sem er 
fyrstur í mark.

spilapening sinn um eins marga reiti 
og talan á spilaskífunni segir til um. Ef 
leikmaður lendir á tölum sem enda á 
1, 2, 3 eða 4 flytur hann spilapening-
inn aftur á bak á næsta tug. Lendi 
hann hins vegar á tölu sem endar á 5, 
6, 7 eða 8 flytur hann spilapeninginn 
áfram að næsta tug. Lendi leikmaður 
t.d. á tölunni 3 flytur hann spila-
peninginn niður í 0; 
lendi hann á 25 flytur 
hann spilapeninginn 
upp í 30. Sá vinnur 
sem er fyrstur að að 
komast upp í 100.

Kapphlaup	–	með	námundun	
(spil)
Búnaður: Spilaborð (ljósritunarblað 7 
(Kapphlaup) aftast í þessari bók), 
spilapeningar og teningur.

Afbrigði af þessu verkefni er að mæla 
styttri lengdir með reglustiku þar sem 
millimetrar eru merktir. Þá mæla 
nemendur hlutina og gefa lengdirnar 
upp í millimetrum. Þar næst námunda 
þeir málið að næsta tug í millimetrum. 
Það samsvarar því að námunda að 
næsta sentimetra. Nemendur geta til 
dæmis mælt lengd blýantanna sinna.

Upp	og	niður	(spil)
Búnaður: Spilaborð, slanga með 
tölunum 0–100 (verkefnablað 3.46 
(Upp og niður spilaborð), spilaskífa 
með tölunum 1–8 (verkefnablað 4.67 
(Tóm spilaskífa með 8 svæðum) í 
verkefnahefti Sprota 4a) og spila-
peningar í ýmsum litum. 

Spilið er fyrir 2–4 leikmenn. 
Leikmenn byrja í 0 og snúa spila-
skífunni til skiptis. Leikmaður færir 

Hugmyndir	og	athugasemdir
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9	•	Kaup	og	sala

•	 Nemendur	námunda	tölurnar	að	næsta	hundraði	og	leggja	síðan	saman.
••	 Nemendur	draga	strik	frá	tölunum	í	næsta	hundrað	á	talnalínunni.

Námundaðu	tölurnar	að	næsta	hundraði.	
Leggðu	síðan	saman.

Dragðu	strik	í	næsta	hundrað.

YFIRLIT

Epli 85 kr. ≈  kr.

Kaka 321 kr. ≈  kr.

Saf i 17 kr. ≈  kr.

Banani 105 kr. ≈  kr.

Kex 203 kr. ≈  kr.

 Alls

Námundun að næsta hundraði.

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 

212 85 130 806 560

280 307 797 370 855

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Tölur minni en 250. 250 og stærri tölur.

	 	 1	0	0
	 	 3	0	0
	 	 2	0	0
	 	 1	0	0
	 	 2	0	0
	 	 9	0	0

[•••]	Slumpreikningur
Nemendur velja sjálfir tölurnar. Þeir 
námunda tölurnar, annaðhvort að 
næsta tug eða næsta hundraði, og 
leggja þær síðan saman. Nemendur 
geta notað auglýsingabæklinga og 
notað vöruverð úr þeim.

Auðveldari	verkefni
Rétt er að benda nemendum 
oftsinnis á að ganga þarf út frá 
tölunni í tugasætinu þegar námunda 
skal að næsta hundraði. Gott er að 
nota til hjálpar málband (1 m langt) 
eða talnalínu upp í 100. Nemendur 
finna þá tölurnar á málbandinu eða 
talnalínunni, t.d. 78, og sjá þá að 
næsta hundraðið er fyrir ofan; þannig 
á að námunda töluna 478 upp á við, 
þ.e. að 500.

 Bls. 13
[•]	Námunda	að	næsta	hundraði
Nemendur námunda tölurnar að 
næsta hundraði. Erfitt kann að 
reynast að námunda tölur sem enda 
á 50. Ástæðan er sú að jafn langt er í 
næsta hundrað fyrir ofan og fyrir 
neðan. Kennari þarf að útskýra að 
menn hafa komið sér saman um að 
slíkar tölur eigi að námunda að 
næsta hundraði fyrir ofan.

[••]	Námunda	að	næsta	hundr-
aði	og	leggja	saman

Nemendur nota slumpreikning með 
því að námunda fyrst tölurnar að 
næsta hundraði og leggja þær síðan 
saman.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 12
[•]	Námunda	að	næsta	hundraði
Nemendur námunda vöruverðið að 
næsta hundraði og leggja síðan 
saman. Þetta er auðvitað ónákvæm-
ari námundun en þegar námundað er 
að tug. Meta þarf út frá aðstæðum 
hverju sinni hvort svarið er nægilega 
nákvæmt. Námundun er notuð hér 
sem endranær til að einfalda tölurnar 
sem reikna skal með.

Sömu reglur og áður gilda um 
námundun; eini munurinn er að nú 
þarf að ganga út frá tölustafnum í 
tugasætinu í stað tölustafsins í 
einingasætinu. Kennari þarf að hafa í 
huga að mörgum nemendum mun 
finnast ruglingslegt að beina athygli 
að tugasætinu í stað þess að ganga út 
frá síðasta tölustafnum í tölunni. 
Einingarnar hafa engin áhrif á 
niðurstöðuna þegar námunda skal að 
næsta hundraði.

[••]	Draga	strik	í	næsta	hundrað
Nemendur draga strik frá hverri tölu 
í næsta heila hundrað á talnalínunni. 
Einhverjir nemendur munu nota þá 
aðferð að finna töluna um það bil á 
réttum stað á talnalínunni og finna 
síðan næsta hundrað. Aðrir munu 
námunda í huganum og draga strikið 
strax í rétt hundrað. Það er auðvitað 
í góðu lagi. Þegar vinnan við þessa 
opnu er rifjuð upp er rétt að benda 
fyrst á hvar viðkomandi tala er um 
það bil á talnalínunni og benda síðan 
á næsta hundrað. 
■ Geturðu fundið töluna 130 á 

talnalínunni?
■ Hvað er næsta hundrað? (100.)
■ Getið þið séð á talnalínunni að talan 

130 liggur nær tölunni 100 en 200?
■ Námundaði einhver án þess að nota 

talnalínuna? (T.d. með því að skoða 
tölurnar: 30 er minna en 50 og þá 
þarf að námunda niður á við. Eða 
með því að ganga út frá tölustafnum 
í tugasætinu: 3 er minna en 5.)

Viðfangsefni
■ Námundun að næsta hundraði
■ Slumpreikningur: samlagning
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•	 Nemendur	námunda	tölurnar	að	næsta	hundraði.
••	 Nemendur	námunda	tölurnar	að	næsta	hundraði	og	leggja	síðan	saman.
•••	 Nemendur	velja	sjálfir	tölur,	ákveða	hvort	námunda	eigi	að	næsta	tug	eða	hundraði,	leggja	síðan	saman	og	skrá	svörin.

Námundaðu	að	næsta	hundraði.

Námundaðu	að	næsta	hundraði.	Leggðu	síðan	saman.

140		+	485	+	290	≈  														+																+																=													

		65		+		140	+	109	≈  														+																+																=													

350		+	140	+	222	≈  														+																+																=													

537		+	328	+	185		≈  														+																+																=													

Veldu	tölur.

										+												+											≈											+												+												=										

										+												+											≈											+												+												=										

478		≈			500
		687		≈												

		973		≈												

		299		≈												

		150		≈													

	250		≈														

231		≈													

342		≈												

439		≈												

809		≈														

650		≈												

645		≈												

147		≈												

	812		≈												

639		≈												

450		≈												

249		≈												

545		≈												

	267	+	105	+	320		≈			300			+			100			+		300		 =			700
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700
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800

600
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500
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100
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100

100
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300

100
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200

900
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700
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700
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Raunverkefni
Staðsetja	tölur	á	talnalínu
Kennari teiknar talnalínu á töfluna, 
merkir einungis heil hundruð og 
skráir þau. Síðan merkir hann með 
striki tölurnar á milli þeirra, þ.e. sem 
enda á 50, en skráir þær ekki. 
Kennari segir nú einhverja töluna 
upphátt og nemendur koma upp að 
töflu og merkja við hvar viðkomandi 
tala er á talnalínunni. Dæmi: Kennari 
biður nemanda að merkja um það bil 
hvar talan 378 er á talnalínunni. 
Nemandinn kemur upp að töflunni 
og skrifar 378 fyrir ofan talnalínuna, 
dregur strik frá tölunni og að þeim 
stað þar sem hann telur að hún sé. 
■ Hvernig hugsaðir þú þegar þú settir 

töluna einmitt þarna? (378 er á milli 
300 og 400. Við vitum að 78 er 
meira en 50 þannig að talan hlýtur 
að vera milli 350 og 400. Þá hlýtur 
talan að vera nær 400 en 300.)

 
Námundun	með	því	að	nota	tal-
nalínu
Á verkefnablaði 3.47 (Námundun 1) 
eru svipuð verkefni. Fyrst tengja 
nemendur tölur eins nákvæmlega og 
þeir geta við talnalínuna, þar næst 
námunda þeir tölurnar að næsta 
hundraði.

Lengdarmælingar
Búnaður: Málband, helst 5 m eða 10 
m langt.

Kennari stofnar til keppni þar sem 
mæla skal lengdir. Hér á eftir eru 
tilgreindar nokkrar hugmyndir:
■ Langstökk
■ Pappaskutlukast
■ Flöskurennsli (búa til hallandi 

braut í snjóinn og mæla hve langt 
flöskurnar renna)

Nemendur mæla lengdirnar í cm. 
Minnið á að 1 m = 100 cm. Því næst 
námunda nemendur lengdirnar að 
næsta metra. Lengdirnar, sem mæla 
skal, þurfa helst að spanna nokkuð 
stórt talnasvið þannig að námunda 
þurfi bæði upp á við og niður á við. 
Niðurstöður má skrá í töflu, t.d.:

Nafn Kast Námundun

Ólafur 376 cm 400 cm = 4 m

Katrín 512 cm 500 cm = 5 m

búa til þriggja stafa tölu úr tölustöf-
unum sem upp koma. Teningarnir 
tveir, sem eru eins á litinn, tákna 
einingar og tugi; leikmenn ákveða 
sjálfir hvor þeirra táknar einingar og 
hvor tugi. Teningurinn, sem er í 
hinum litnum, táknar hundruð. Síðan 
eiga leikmenn að námunda töluna að 
næsta hundraði en sú tala segir til 
um stigin sem viðkomandi leikmaður 
fær í þeirri umferð. 

Dæmi: Á rauða teningnum kemur 
upp 3 en á hvítu teningunum tveimur 
koma upp tölustafirnir 2 og 5.

Leikmaður býr til töluna 352 og 
námundar að næsta hundraði, sem 
verður þá 400. Þar með fær þessi 
leikmaður 400 stig í þeirri umferð. Sá 
vinnur sem er fyrstur að ná 3000 
stigum.

Einhverjum nemendum kann að 
finnast auðveldara að hugsa um 
tölurnar sem peninga. Þá er nóg að 
nota krónupeninga og tíkalla. Ef hægt 
er að búa töluna til með fimmtíukalli 
(og ef til vill fleiri myntum) skal talan 
námunduð upp á við, að næsta 
hundraði.

Erfiðari	verkefni	
Kennari breytir tölunum í fjögurra 
stafa tölur með því að bæta við 
tölustaf í þúsundasætið. Nemendur 
námunda samt sem áður tölurnar að 
næsta hundraði.

Fyrstur	upp	í	3000	(spil)
Búnaður: Þrír teningar í tveimur 
mismunandi litum.

Spilið er fyrir 2–4 leikmenn. Þeir 
kasta þremur teningum til skiptis og 
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9	•	Kaup	og	sala9	•	Kaup	og	sala
14

•/••	Nemendur	leggja	saman	verðið	og	skrá	svörin.	Gott	er	að	
þeir	teikni	peningana.	Nemendur	leggja	saman	verðið	og	
draga	summuna	frá	upphæðinni	sem	gefin	er.

•••	 Nemendur	námunda	tölurnar	að	næsta	tug.
••••	Nemendur	námunda	tölurnar	í	reitunum	að	næsta	

hundraði	á	talnalínunni.

Próf

Hvað	kosta	vörurnar?

Hvað	er	afgangs?

Námundaðu	að	næsta	tug.

Dragðu	strik	í	næsta	hundrað.

231 478 126 703 949 850

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
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		17		≈												

		41		≈												

		39		≈												

		76		≈												

155		≈												

348		≈												

454		≈												

708		≈												

	 															+															=													kr.

Þú	átt :

Þú	kaupir :

	 													kr.

 210 kr.  125 kr.

 210 kr.

9	•	Kaup	og	sala

 530 kr.

 350 kr.

210	 350	 560

210	 +	 125	 =	 335

500	 –	 335	 =	 165

20

20

40

40

80

160

350

450

710

endur nákvæmt verð við hlið 
vörumyndarinnar. Síðan eiga þeir að 
námunda verðið að næsta tug eða 
hundraði og skrifa það við hliðina á 
hinu nákvæma verði.

Nemendur geta teiknað peningana, 
sem samsvara vöruverðinu, undir 
hverja mynd.

Síðan má láta nemendur „fá“ 
ákveðna peningaupphæð til að versla 
fyrir, til dæmis 1000 kr. Nemendur 
ganga þá um kennslustofuna og velja 
vörur frá öllum A4-blöðunum. Þeir 
þurfa að halda bókhald yfir kostnað-
inn (summuna) af öllu sem þeir 
kaupa og jafnframt yfir afganginn. Þá 
nægir að nota námundaða verðið. 
Nemendur geta að lokum fundið 
nákvæmt verð með vasareikni.

tölur eru myndaðar úr einingum, 
tugum og hundruðum. Þetta geta 
nemendur gert með kennslupen-
ingum en smám saman þarf að fá þá 
til að nota í meiri mæli teikningar og 
tölustafi. Síðan snúa þeir sér að þeim 
síðum sem vísað er til í æfingaheftinu.

Erfiðari	verkefni
Nemendur, sem eiga auðvelt með 
þessi verkefni, geta snúið sér strax 
að verkefnunum á æfingasíðu 2 eða 
unnið einhver verkefnanna sem gerð 
er tillaga um í kaflanum Raunverkefni.

Raunverkefni
Vöruverð
Nemendur klippa vörumyndir út úr 
blöðum eða auglýsingabæklingum og 
líma þær á A4-blað. Sé vöruverðið 
ekki með á úrklippunni skrá nem-

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 14 Próf
[•]	Leggja	saman
Nemendur reikna út hvað vörurnar í 
hverju dæmi kosta samtals. Þeir geta 
teiknað peninga ef þeir vilja.

[••]	Finna	afgang
Nemendur leggja saman verð á 
vörunum tveimur. Síðan draga þeir 
verðið frá upphæðinni sem gefin er, 
og finna þannig hvað er afgangs.

[•••]	Námunda	að	næsta	tug
Nemendur námunda að næsta tug.

[••••]	Námunda	að	næsta		
hundraði

Nemendur draga strik frá hverri tölu 
að næsta hundraði á talnalínunni.

 Bls. 15 Æfingasíða 1
[•]	Teikna	peninga	og	námunda	

síðan
Nemendur teikna peningana sem 
samsvara verði hvers blaðs. Síðan 
námunda þeir vöruverðið að næsta 
tug.

[••]	Námunda	að	næsta	tug
Nemendur finna tölurnar á talna-
línunni og námunda þær síðan að 
næsta tug.

Auðveldari	verkefni
Nemendum getur verið hjálp í því 
við námundunina að hugsa annað-
hvort um tölurnar sem peninga, sbr. 
efst á bls. 15, eða nota talnalínu eins 
og þá sem er á miðri bls. 15.

Nemendur, sem eiga erfitt með 
þessar blaðsíður, þurfa að fá meiri 
reynslu af því hvernig margra stafa 

Viðfangsefni
■ Peningar í tengslum við kaup 

og sölu
■ Samlagning með þriggja stafa 

tölum
■ Sætiskerfið
■ Námundun að næsta tug og 

næsta hundraði



Hugmyndir og athugasemdir

15

15

Próf

•
15

Æfingasíða 1

ÆFINGAHEFTI 3b BLS. 2–5

•	 Nemendur	teikna	peningana	og	námunda	að	næsta	tug.	
••	 Nemendur	námunda	tölurnar	að	næsta	tug.	Gott	er	að	nota	talnalínuna	til	að	sjá	hver	er	næsti	tugur.

Teiknaðu	peningana.	Námundaðu	að	næsta	tug.

Námundaðu	að	næsta	tug.

				12		≈												
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			8		≈												
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30

80

240
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130

530

Meiri	þjálfun	í	námundun
Á verkefnablaði 3.48 (Námundun 3 
– lita tölur í mismunandi litum) er 
litaverkefni þar sem nemendur eiga 
að námunda tölur og lita þær eftir 
ákveðnum reglum.

Búa	til	spil
Nemendur geta búið til eigið afbrigði 
af Verslunarspili sem lýst er á bls. 5. 
Þeir teikna spilaborð á A3-blað og 
búa til spilaskífu sem segir til um 
hvað þeir eiga að gera við verðið 
sem þeir lenda á hverju sinni.
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9	•	Kaup	og	sala9	•	Kaup	og	sala9	•	Kaup	og	sala
ÆFINGAHEFTI 3b BLS. 6–11

•	 Nemendur	teikna	peninga	og	skrifa	hvernig	þeir	geta	fengið	230	kr.	með	því	að	raða	saman	myntum	á	mismunandi	vegu.
••	 Nemendur	leggja	saman	verðið	og	skrá	svörin.

Borgaðu	húfuna	á	f jóra	ólíka	vegu.	
Teiknaðu	peningana.

Hvað	kosta	vörurnar?

 230 kr.

	 														+														=														kr.

	 											+														+														=														kr.

230	=																																				 230	=																																		

230	=																																			 	230	=																																	

Æfingasíða 2

16
9	•	Kaup	og	sala

225 kr.

150 kr.

210 kr.

125 kr.

650 kr.

200	+	20	+	10

200	+	20	+	5	+	5

200	+	10	+	10	+	10

100	+	100	+	20	+	10

225	 150	 375

125	 210	 650	 985

Margar	lausnir	mögulegar.	Dæmi:

Enn ein hugmynd er að nota tóma 
talnalínu, til dæmis slíka:

350 900

?

Auðveldari	verkefni
Einfaldara afbrigði af spilinu á bls. 17 
er að leggja saman tvær tveggja stafa 
tölur og reyna að komast næst 100.

Erfiðari	verkefni
Nemendur finna eins marga mögu-
leika og þeir geta til að mynda 230 
krónur. Möguleikarnir eru afar margir 
þannig að takmarka má fjöldann með 
því að setja þá reglu að ekki megi 
nota fleiri en t.d. tíu myntir í hverri 
lausn. Þá má t.d. ekki nota hundraðkall 
og 13 tíkalla þar sem myntirnar verða 
þá 14 talsins.

[••]	Leysa	orðadæmi
Nemendur lesa textann og leysa 
verkefnin. Ef til vill er heppilegt að 
kennari lesi textann fyrst fyrir þá.

Gefa má nemendum vísbendingu 
um að teikna sér til hjálpar. Þá munu 
margir þeirra teikna peninga. Oft er 
árangursríkt að teikna einfaldari 
myndir af tölunum og upphæðunum 
sem koma fyrir í verkefnunum. Við 
verkefni a má t.d. teikna mynd eins 
og þessa:

900

?350

Svipaða mynd má búa til við verkefni 
b og c:

4100 kr.

? 500 kr.

4100 kr.

?900 kr.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 16 Æfingasíða 2
[•]	Teikna	upphæðir
Nemendur teikna myntir sem 
samtals nema 230 krónum. Þetta skal 
gert á fjóra mismunandi vegu.

[••]	Leggja	saman
Nemendur leggja verð varanna 
saman og finna heildarverðið. 
Nemendur geta teiknað peninga ef 
þeir vilja.

 Bls. 17 Við vinnum saman
[•]	Hver	kemst	næst	1000?	(spil)
Nemendur geta notað spilið hver 
fyrir sig eða spilað saman, annað-
hvort í litlum hópum eða allur 
nemendahópurinn. 

Sé spilað í litlum hópum kasta 
leikmenn teningi til skiptis. Það sem 
upp kemur á teningnum skal skráð í 
einhvern af reitunum sex. Markmiðið 
er að komast næst 1000 með því að 
leggja saman tvær tölur. Fái leik-
maður t.d. 1 á teningnum í fyrsta 
kasti er ekki vænlegt að skrifa þann 
tölustaf í hundraðasætið. Eftir sex 
umferðir er búið að skrá tölustafi í 
alla reitina. Þá skal leggja tölurnar 
tvær saman. Sá vinnur sem kemst 
næst 1000.

Ef allir nemendurnir spila saman 
kastar kennari teningnum sex 
sinnum. Eftir hvert kast ákveða 
nemendur hver fyrir sig hvar þeir 
setja tölustafinn sem upp kemur.

Kennari gætir þess að gefa 
nemendum ekki upp sigurstranglegar 
aðferðir! Látið nemendur frekar spila 
nokkrum sinnum og athugið hvort 
þeir átta sig sjálfir á hvaða aðferð 
hentar best.

Viðfangsefni
■ Samlagning og frádráttur 

þriggja stafa talna
■ Sætiskerfið
■ Námundun að næsta tug
■ Orðadæmi

Búnaður	
■ Teningur
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17

Próf

••

OPPGAVEBOK			S.	00–00			

Við vinnum saman

1717
•	 Spilinu	er	ætlað	að	efla	skilning	nemenda	á	því	að	gildi	talnanna	fer	eftir	því	í	hvaða	sæti	þær	eru.	Þar	að	auki	þjálfast	þeir	í	

samlagningu	og	frádrætti	með	þriggja	stafa	tölum.
••	 Nemendur	lesa	texta	sem	felur	í	sér	stærðfræðiverkefni,	leysa	orðadæmi	og	skrá	svörin.

SPIL		Hver	kemst	næst	1000?

    +    =																										 

    +    +    =																										 

    +    –    =																											 

Stína	er	að	safna	fyrir	skautum.	Hún	hefur	þegar	safnað	350	kr.	
Afmælisdagurinn	hennar	nálgast	og	hún	vill	helst	fá	peninga	í	
afmælisgjöf.

a Eftir	afmælisdaginn	á	hún	900	kr.	 	
	 Hve	mikið	fékk	hún	í	afmælisgjöf ?																						

b Pabbi	og	Stína	kaupa	skautana	saman.	Þeir	kosta	4100	kr.	 	
	 Stína	borgar	með	öllum	sínum	peningum.	Hve	mikið	þar f	 	
	 pabbi	að	borga?																																									

c Þegar		þau	koma	í	búðina	eru	skautarnir	á	tilboði.	 	
	 Þau	fá	500	kr.	 í	afslátt.
	 Hvað	þur f tu	þau	að	borga	fyrir	skautana?																																												

LEIKREGLUR
Spilið er fyrir 1–3 leikmenn. Þeir kasta teningi 
og skrá töluna sem upp kemur í einn reitinn. 
Þegar búið er að fylla alla reitina út í hverju 
dæmi skal leggja saman tölurnar. Sá vinnur 
sem kemst næst tölunni 1000.

900 kr.

350 kr. ?

550	kr.

3200	kr.

3600	kr.
hundraða-, tuga- eða einingasætið. 
Markmiðið er að fá eins háa summu 
og hægt er. Setja má þá reglu að sá 
sem fær hæstu summuna í hvert sinn 
fái eitt stig. Þá spila leikmenn nokkrar 
umferðir og leggja stigin saman í 
lokin.

 Hundruð Tugir Einingar

Annað afbrigði af sama spili er að sá 
vinni sem fær summu sem er næst 
1000. Sá sem fer yfir 1000 tapar. Þá 
þurfa nemendur að taka meira mið 
af því að fara yfir tug og gæta þess 
þannig að summan fari ekki yfir 1000 
í lokin.

hvaða reit þeir setja töluna sem upp 
kemur á teningnum. Að lokum eru 
tölurnar fjórar lagðar saman. Sá 
vinnur sem er með stærstu summuna.

Hver	fær	stærstu	summuna?	(spil)
Búnaður: Spilastokkur með spilunum 
1 (ás) til 7.

Nemendur eiga að búa til tvær 
eða þrjár þriggja stafa tölur með 
spilunum og leggja þær síðan saman. 
Einnig geta þeir búið til fjögurra stafa 
tölur. Þeir draga til skiptis eitt spil úr 
sameiginlegum spilabunka. Þeir draga 
eins oft og fjöldi tölustafanna í 
tölunum, sem þeir eiga að búa til, 
segir til um. Til dæmis þurfa þeir að 
draga sex sinnum ef þeir eiga að 
leggja saman tvær þriggja stafa tölur.

Hvert spil sem þeir draga leggja 
þeir annaðhvort í (þúsunda-,) 

Nemendur spila Hver kemst næst 
10 000? í staðinn fyrir spilið efst á 
bls. 17 og nota þá þrjár fjögurra stafa 
tölur í staðinn fyrir tvær þriggja stafa 
tölur.

Raunverkefni
Stærsta	summan	(spil)
Enn eitt afbrigðið af spilinu á bls. 17 
er að biðja hvern nemanda að teikna 
reiti eins og sjást hér fyrir neðan.

Kennari kastar teningi tíu sinnum. 
Nemendur ákveða eftir hvert kast í 

Hugmyndir	og	athugasemdir
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Talnaveiðar10

[•]	Samræðumynd
Á minnisblaðinu á myndinni eru 
dæmi um verkefni sem nemendur 
munu fást við í þessum kafla. Kennari 
þarf að fara yfir þessi verkefni með 
þeim, helst með allri bekkjardeildinni. 
Hann les og vinnur að hverju og einu 
verkefni fyrir sig (eða lætur einhvern 
nemanda lesa það). Síðan lætur hann 
nemendur að leysa verkefnið, gjarnan 
tvo og tvo saman. Að lokum rifjar 
kennarinn verkefnið lítillega upp áður 
en það næsta er tekið fyrir. Í upp-
rifjuninni er gott að leggja áherslu á 
að draga fram lausnaleiðir nemenda. 
Leggið fleiri svipuð verkefni fyrir þá, 
þ.e.a.s. verkefni sem víkka út verkefni 
bókarinnar:
■ Hver er stærsta talan sem er minni 

en 30 í 4-töflunni? (28.)

Annars staðar er um „heilabrot“ að 
ræða þar sem nemendur þurfa að 
leggja sérstaklega mikið á sig til að 
finna út hvernig leysa megi verkefnið. 
Gott getur verið að gera nemendum 
grein fyrir þessu til að varna því að 
þeir missi móðinn en einhendi sér 
þess í stað af miklum áhuga að því að 
leysa verkefnið.

Fyrir kennarann er þetta vand-
meðfarin jafnvægislist. Annars vegar 
er það afar mikilvægt að kennari sé 
til aðstoðar í upphafi vinnunnar 
þannig að nemendur fái áhuga á 
verkefninu og komist vel af stað. Hins 
vegar þarf kennari að halda sig til 
hlés þannig að það verði nemend-
urnir sjálfir sem leysa verkefnið. Að 
sjálfsögðu getur kennari gefið þeim 
vísbendingar ef þeir „standa fastir“ í 
langan tíma.

10		Talnaveiðar

Í	þessum	kafla	þróa	nemendur	
talnaskilning	sinn,	m.a.	með	því	að	
hoppa	fram	og	til	baka	á	talna-
línunni	með	föstum	skrefafjölda.	
Þar	að	auki	fást	þeir	mikið	við	
huga-reikning,	einkum	í	samlagn-
ingu	og	frádrætti.

Nemendur	kynnast	hér	mörgum	
hugmyndum	sem	mynda	grunn	að	
stærðfræði	almennt	og	þeim	
þankagangi	sem	einkennir	algebru.	
Til	dæmis	nota	þeir	jöfnumerkið,	
fást	við	reglur,	tengsl	aðgerða	og	
talnarunur.	Í	3.	bekk	er	ekki	
ætlunin	að	nemendur	læri	algebru	
heldur	að	þessar	hugmyndir	verði	
notaðar	til	að	þróa	talnaskilning	
þeirra	og	reikningsfærni.

Í	kaflanum	eru	mörg	verkefni	
með	viðamiklum	texta.	Nemendur	
munu	vinna	nokkur	þeirra	einir	síns	
liðs	en	önnur	verkefni	í	hópum;	í	
einhverjum	tilvikum	mun	kennarinn	
hjálpa	til	við	lesturinn.	Með	vinnu	
við	þessi	verkefni	munu	nemendur	
þjálfa	lestrarfærni	sína,	einkum	
þann	hæfileika	að	draga	stærðfræði-
legar	upplýsingar	út	úr	texta.

Viðfangsefni
■ Finna óþekktan lið (samleggj-

anda eða frádraga), þ.e.a.s. 
leysa samlagningar- og 
frádráttardæmi þar sem annar 
liðurinn er óþekktur

■ Að kynnast bókstafnum x sem 
tákni fyrir óþekkta tölu

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 18
Í þessum kafla eiga nemendur að 
leita að tölum sem eru svör við 
dæmum. Þeir eiga sem sagt að verða 
talnaleynilöggur. Verkefnin eru 
stundum öðruvísi en þau sem 
nemendur hafa vanist hingað til. 
Þetta merkir að við og við þurfa þeir 
að hafa meira fyrir hlutunum en 
venjulega en það er heldur ekki 
áhlaupaverk að vera leynilögga! 
Stundum er erfitt að skilja verkefnið 
og þá er mikilvægur þáttur í vinnu 
nemenda að reyna að skilja textann. 



19

19
•	 Nemendur	finna	hvaða	tala	kemur	í	staðinn	fyrir	x	með	því	að	leysa	samlagningar-	og	frádráttardæmin.

Hvaða	tölu	táknar	leynitalan	x?

13 +      = 20

      = 7

30 =      + 9

     =          

        – 5 = 43

       =          

    + 100 = 430

     =          

80 = 100 –         

       =          

515 = 300 +      

     =         

      = 813 – 620

      =         

60 +       = 199

       =         

22 =      – 44

     =         

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A-ha! Talan x hlýtur  
að vera 7

vegna þess að 13 + 7 = 20.

21

330

215

139 66

193

48

20

Gott er að kennari rifji upp með 
nemendum hvað jöfnumerkið þýðir: 
jafn mikið á að vera báðum megin við 
jöfnumerkið.

Kennari fylgist sérstaklega með 
hvernig nemendur leysa síðasta dæmið. 
Algeng villa er sú að byrja að lesa frá 
hægri til vinstri og þar með að fá svarið 
x = 22 (nemendur lesa dæmið svona: 
44 – 22 = 22). Látið þá bera saman við 
dæmið fyrir ofan. Það er lesið frá vinstri 
til hægri, sem 813 – 620 og það verður 
einnig að gera í neðsta dæminu.  
Rétt svar er því: x = 66.

Auðveldari	verkefni
Gera má vinnuna við bls. 19 áþreifan-
lega, einkum verkefnið með lægstu 
tölunum. Í fyrsta dæminu er það gert 
með því að taka fram t.d. 30 kubba. 
Nemendur eiga nú að finna út hvaða 
tala það er sem ásamt 9 verður 30.

Einhverjir nemendur munu hafa 
gagn af því að búa til líkan, til dæmis 
eins og eftirfarandi líkan við verkefnið 
til hægri í fyrstu röðinni.

?

543

Önnur leið er að nota tóma talnalínu:

43 ?

Erfiðari	verkefni	
Nemendur prófa að finna óþekktu 
stærðina x þegar fleiri krukkur eru í 
hverju dæmi. Bendið þeim á að þá sé 
sama tala í hverri krukku, þ.e.a.s. x 
hefur alls staðar sama gildi.

Raunverkefni	
X-boxið
Hvaða tala leynist í x-boxinu?

Kennari skrifar tölu á miða, til 
dæmis 40, og setur hann í box. Hann 
segir nemendum að þessi tala og talan 
65 verði samtals 105. Hvaða tala er þá 
í x-boxinu?

Látið nemendur búa til eigin 
talnaverkefni hvern fyrir annan.

15 skref til baka. Þar liggur fjár-
sjóðurinn undir stórri hellu. Hve mörg 
skref niður götuna frá kassanum er 
fjársjóðurinn? (65 – 15 = 50.)

■ Hvernig hugsaðir þú til að finna 
svarið?

■ Í turninum býr afi drottningar. Hann 
harðneitar að upplýsa um aldur sinn. 
Hið eina sem hann segir er að 
summa tölustafanna í aldri hans sé 
15. Drottningin veit að hann er eldri 
en 90 ára og yngri en 100 ára. Getið 
þið fundið út hve gamall hann er? 
(96 ára: 9 + 6 = 15.)

 Bls. 19
[•]	Hvaða	tölu	táknar	x?
Nemendur eiga að finna hvaða tala 
hlýtur að vera í krukkunum til að fá 
rétta lausn.

■ Hvernig fannstu svarið? (Til dæmis 
taldi ég áfram í 4-töflunni þar til ég 
kom að 32.)

■ Hvaða tala er minnsta talan sem er 
stærri en 20 í 6-töflunni? (24.)

■ Getið þið fundið tölu í 5-töflunni sem 
er 1 minni en einhver tala í 4-töfl-
unni? (15.)

■ Eru fleiri lausnir til? (Já, 35.)

Kennari getur búið til fleiri leyni-
lögguverkefni við myndina. Til dæmis:
■ Í kassanum á bak við Skrípólínu er 

fjársjóður. Hefðu 82 gullpeningar í 
viðbót verið í kassanum hefðu verið 
þar 200 gullpeningar. Hve margir 
gullpeningar eru í kassanum? (82 + 
___ = 200.)

■ Í kassanum er einnig fjársjóðsland-
akort. Þar stendur: Farðu 65 skref 
niður götuna, snúðu þér við og farðu 
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10	•	Talnaveiðar

•	 Nemendur	lesa	texta	sem	felur	í	sér	stærðfræðiverkefni.	Lesa	þarf	textann	til	að	geta	leyst	verkefnin.
••	 Nemendur	velja	tölur	úr	húsnúmeralistanum	þannig	að	dæmið	verði	rétt.

Stebbi stelsjúki

Ég heyrði að lögreglustjórinn var örvæntingar fullur.  
Það var ekki of t sem hann hringdi til að biðja um hjálp.
– Nú er illt í efni, sagði hann. Stebbi stelsjúki ætlar að brjótast 
inn í hús í Húsabæ í nótt. Við erum alveg varnarlaus. 
– Hvernig vitið þið að hann ætli að brjótast inn? spurði ég.
– Lögregluþjónn sat fyrir af tan hann í rútunni í dag. Hann gat  
lesið það sem Stebbi skrifaði í SMS. Hann skrifaði : Húsabær í nótt !
– Við verðum að reyna að koma í veg fyrir það, sagði ég.  
Vitið þið eitthvað meira?
– Já, sagði lögreglustjórinn. Í íbúðinni hans fundum við miða  
sem sýnir að hann hefur valið nokkur hús til að brjótast inn í.  
En það eru aðeins þrír lögreglumenn á vakt í kvöld þannig að 
við getum ekki gætt allra húsanna.
– Láttu mig fá húsnúmerin. Síðan skulum við athuga hvað við 
getum ger t.

Lögreglan gerir húseigendunum átta viðvar t. Þeir verða sammála 
um að skipuleggja vaktir. Þeir skipta sér í tvo hópa til að geta 
þannig gætt húsa hver annars. Þeir mynda hópana þannig að 
summa húsnúmera í hópunum tveimur verði sú sama.

Hvaða	húsnúmer	tilheyra	hvorum	hópi?

Hópur 1 er með húsnúmerin :          ,          ,          ,         

Hópur 2 er með húsnúmerin :          ,          ,          ,         

– Hér eru mikilvægar upplýsingar, hrópaði lögreglustjórinn. Aftan á miðanum 
stendur: Við byrjum á húsunum þremur sem eru með númer sem hafa samtals 
summuna 55. Ef okkur tekst að f inna hvaða þrjú hús þetta eru tekst okkur ef 
til vill að handsama Stebbi stelsjúka strax í kvöld.

Finndu	húsin	þrjú	sem	hafa	samtals	summuna	55.

         +          +          = 55

Húsabæ

Húsnúmer í Húsabæ

5 8 19 29

3 12 22 24

12 19 24

 Bls. 21
[•]	Búa	til	dæmi
Nemendur eiga að hjálpa Skrípó að 
stikla yfir ána með því að fylla út í 
alla reitina á trjástofnunum með 
dæmum. Á fyrsta trjádrumbinum á 
svarið við öllum dæmunum að vera 
20, á öðrum drumbinum á svarið að 
vera 30 o.s.frv. Nemendur verða að 
taka eftir hvert aðgerðartáknið er í 
hverju dæmi. Á tveimur neðstu 
drumbunum er fyrst um að ræða 
þrjú samlagningardæmi, þar sem 
svarið á að vera 351, og því næst 
þrjú frádráttardæmi með svarinu 
199. Dæmin á hverjum drumbi verða 
að vera mismunandi.

[••]	Finna	þrjú	húsnúmer	með	
summuna	55

Nemendur leita meðal húsnúmer-
anna níu að þremur tölum sem eru 
samtals 55.

Kennari hvetur nemendur til að 
vinna kerfisbundið að þessu verkefni. 
Ef 29 á að vera ein af tölunum þarf 
að finna samsetningu tveggja annarra 
talna sem samtals eru 26. Það gengur 
ekki.

Þá má prófa töluna 24 sem eina af 
tölunum þremur. Þá verða hinar tvær 
að hafa summuna 31. Þessi aðferð 
auðveldar rannsóknarstarfið en 
kennari gætir þess að gefa nem-
endum ekki ábendingar í þessa veru 
fyrr en nauðsyn krefur. Rétt er því að 
þeir vinni fyrst að verkefninu 
hjálparlaust.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 20
[•]	Leysa	orðadæmi
Nemendur eiga að mynda tvo hópa 
með fjórum húsnúmerum þannig að 
summa húsnúmeranna í hverjum 
hópi verði sú sama.

Í fyrsta lagi er mikilvægt að 
nemendur öðlist góðan skilning á því 
út á hvað verkefnið gengur. Því er 
tilvalið að kennari lesi fyrst textann 
með þeim. Síðan getur hann útskýrt 
af nákvæmni hvað í verkefninu felst.

Í öðru lagi er mikilvægt að 
nemendur vinni sjálfir að því að finna 
svörin. Vera kann að einhverjir verði 
á báðum áttum um hvernig hefjast 
skuli handa. Þá þarf kennari að vera 
sparsamur á vísbendingar. Betra er 
að hvetja nemendur til að vinna 
saman í 2–4 manna hópum. Ef til vill 
geta þeir í sameiningu fundið 
lausnaleiðina.

Kennari bendir nemendum á að 
lausn verkefna sem þessara er afar 
gagnleg námsleið til að skilja stærð-
fræði. Þeir þróa með sér aukinn 
skilning á stærðfræði með því að
• glíma við erfið verkefni
• íhuga og velta vöngum yfir 

viðfangsefni
• prófa sig áfram
• leita að tengslum
• rökræða við aðra

Aðallega eru tvær aðferðir til að 
leysa verkefnið. Önnur er að giska á 
mismunandi lausnir þar til maður 
hittir á lausn sem gefur sömu 
summu. Þá er skynsamlegt að skipta 
tölunum haganlega, t.d. þannig: ef 29 
er í einum hópi er rétt að setja 24 í 
annan. Hin aðferðin felst í að leggja 
saman öll húsnúmerin og deila í 
heildartöluna með tveimur. Þá er (3 
+ 5 + 8 + 12 + 19 + 22 + 24 + 29) : 
2 = 61; þá er summan í hvorum hópi 
61.

Viðfangsefni
■ Lesa texta í stærðfræði
■ „Að reikna aftur á bak“, 

þ.e.a.s. að finna hvert dæmið 
er þegar svarið er þekkt
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•	 Nemendur	búa	til	þrjú	mismunandi	dæmi	með	svarinu	sem	gefið	er	upp	í	hverju	verkefni.

Búðu	til	þrjú	dæmi	við	hverja	tölu.

12 + 8          –                 ·        20

         +        230 – 200          ·        30

         +                 –                 ·        100

         +                 –                 ·        66

         +                 +                 +        351

         –                 –                 –        199

168

3,  6,  24,  29

Lausn:

168

85 83

32 53 30

3 29 24 6

Raunverkefni
Talnaveiðar
Kennari fær nemendum í hendur 
töflu með fjölda talna og tiltölulega 
opnum verkefnum þar sem ein eða 
fleiri tölur í töflunni eru svör. 
Verkefnið er á ljósritunarblaði 8 
(Talnaveiðar) aftast í þessari bók.

3 2 27 12

1 18 7 16

15 6 26 24

29 14 30 9

13 11 19 21

Nemendur að finna ákveðnar tölur:
■ Sléttar tölur stærri en 20
■ Tölur í 5-töflunni
■ Ferningstölurnar

Nemendur að velja saman tölur:
■ Finnið tvær tölur sem eru samtals 

20. Finnið fleiri en eitt svar. Getið 
þið fundið öll svörin?

■ Finnið tvær tölur sem liggja hlið 
við hlið og hafa mismuninn 1, 
mismuninn 2, 3, 4, …

■ Finnið þrjár tölur sem hafa 
summuna 30. Finnið aðrar þrjár 
sem hafa næstum því summuna 30.

■ Finnið hvaða þrjár tölur, sem  
eru hlið við hlið, hafa stærstu 
summuna.

Þannig geta þeir notfært sér röng 
svör til að fikra sig áfram að réttum 
lausnum.

Erfiðari	verkefni	
Kennari fær nemendum fleiri verkefni 
að kljást við út frá sögunni á bls. 20. 
■ Löggan fann enn einn miða í húsi 

Stebba stelsjúka og þar stóð: Húsið 
sem við byrjum í er númer 300 
mínus 270 og síðan á að deila í 
mismuninn með 2 (þ.e. nr. 15).

Talnapíramídar
Nemendur setja tölurnar 3, 6, 24 og 
29 í neðstu röðina í talnapíramíd-
anum og reyna að raða þeim þannig 
að summan efst verði 168.

Auðveldari	verkefni
Til að vinna verkefnin á bls. 20 getur 
verið góð hjálp í því að nota pappírs-
miða, einn miða með hverju húsnúm-
eri. Með því að flytja miðana til er 
auðveldara fyrir nemendur að prófa 
mismunandi lausnir.

Kennari getur einnig hjálpað þeim 
með því að segja að 29 og 19 séu í 
sama hópi. Síðan geta þeir prófað að 
koma hinum númeramiðunum á 
rétta staði.

Við verkefnin á bls. 21 geta 
nemendur notað vasareikni. Þar sem 
um er að ræða óendanlegan fjölda 
réttra og rangra lausna er ekki 
vænlegt til árangurs ef þeir giska út í 
loftið. Skynsamlegra er að nota 
reikningsheftið þar sem nemendur 
geta skrifað niður dæmin, sem þeir 
gera tillögu um, ásamt svörum. 

Hugmyndir	og	athugasemdir
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10	•	Talnaveiðar

•	 Nemendur	lesa	texta	sem	felur	í	sér	stærðfræðiverkefni.	
Tölurnar	í	töflunni	hækka	um	1	með	hverjum	reit	til	hægri.

Hjálpaðu	Skrípó	að	leita	að	tveimur	þjófum.	
Fylltu	út	í	töfluna	með	tölunum	sem	vantar.

Þú f innur nafnið á öðrum þjóf inum með því að raða 
saman bókstöfunum sem tilheyra reitunum með  
þríhyrningi. Þú f innur nafnið á hinum  
þjóf inum í reitunum með stjörnu.

 

Þjófarnir heita                           og                          .

Fylltu	út	í	töflurnar.

 59 = Á

353  = I

349  = T

199  = Ú

203  = R

301  = N

-10 Tala +10

321 331 341

265

726

512

398

603

-100 Tala +100

419 519 619

321

805

139

950

102

55 56             58             

           
* 200 201                        

*

            298                                      

           
* 350                                    

*

AR I TÚR I NÓR A ÁR NI

••	 Nemendur	fylla	út	í	töflurnar	með	því	að	reikna	út	frá	
tölunum	í	miðdálkunum;	þeir	draga	10	og	100	frá	í	vinstri	
dálkunum	og	leggja	10	og	100	við	í	hægri	dálkunum.

199

297

349

202

300

352

57

299

351

59

203

301

353

TÚRI ÁRNI

255

716

502

388

593

275

736

522

408

613

221

705

39

850

2

421

905

239

1050

202

Auðveldari	verkefni
Mikilvægt er að nemendur nái valdi á 
að telja 1, 10 og 100 skref í einu, 
bæði áfram og aftur á bak, Nauðsyn-
legt er að æfa þetta rækilega. Gott er 
að fá foreldra eða aðra forráðamenn 
til samstarfs um þetta verkefni ef 
nemendur eru óöruggir í talningunni. 
Gera má verkefnið áþreifanlegt, t.d. 
með peningum, þannig að þegar 10 
er bætt við í hvert sinn bætist einn 
tíkall við. Nemendur þurfa að ná 
fullkomnu valdi á þessu þannig að 
þeir geti talið án þess að styðjast við 
áþreifanleg hjálpargögn.

Erfiðari	verkefni
Heilabrot	í	tengslum	við	verk-
efnin	á	bls.	23
Lalli læðupoki stelur þremur spari-
baukum frá börnunum í biðröðinni. 

■ Lísa lagði peningana sína úr spari-
bauknum í bankann og fékk frá 
bankanum 30 krónur. Þá átti hún 
362 krónur í bankanum. Hve mikið 
var í sparibauknum? (332 krónur.) 

[••]	Finna	tvöfalt	meira
Nemendur skrifa tölu á sparigrísina 
þar sem engar tölur eru fyrir. Gert er 
ráð fyrir að þeir skrái þær tölur sem 
eru svör í verkefni [•] en að sjálf-
sögðu er í lagi að velja aðrar tölur.

Því næst eiga nemendur að 
tvöfalda þessar upphæðir. Það má 
gera á mismunandi vegu og þeir velja 
sjálfir hvaða aðferð þeir nota. Vel 
kann að vera að einhverjir þeirra 
setji dæmin upp sem samlagningar-
dæmi en aðrir teikna ef til vill 
peninga og nota þannig viðameiri 
aðferðir.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 22
[•]	Fylla	út	í	töfluna,	finna	

nöfnin
Nemendur fylla fyrst upp í töfluna 
með tölunum sem vantar. Mynda skal 
talnarunur þar sem tölurnar stækka 
um 1 í hvert sinn.

Þegar nemendur hafa fyllt töfluna 
út mynda þeir nafn með því að raða 
saman bókstöfunum í reitunum með 

 og annað nafn með bókstöfunum 
í reitunum með * . 

[••]	Fylla	út	í	töflur
Nemendur fylla út í töflurnar. Töl-
urnar í vinstri dálkum eiga að vera 10 
og 100 minni en tölurnar í miðdálk-
inum en tölurnar í hægri dálkum eiga 
að vera 10 og 100 stærri.

Í upprifjuninni er mikilvægt að fá 
nemendur til að íhuga tengslin milli 
gildis tölustafs og tölu:
■ Hvaða tölu skrifaðir þú í dálkinn 

vinstra megin við 265? (255.)
■ Hvernig reiknaðir þú þetta út?  

(Ég dró 1 frá í tugasætinu.)
■ Hvaða tölustafur er í tugasætinu í 

tölunni 726? (2.)
■ Hvað táknar sá tölustafur, hvert er 

gildi hans? (Tuttugu.)
■ Hvaða tölustafur er í hundraðasætinu 

í tölunni 321? (3.)
■ Hvaða tölustafur verður í hundraða-

sætinu í tölunni 321 ef við bætum við 
einu hundraði? (4.)

 Bls. 23
[•]	Bæta	við	30	krónum
Sex börn ætla að leggja sparipening-
ana sína inn í bankann. Upphæðina 
má sjá á hverjum sparibauk. Verkefni 
nemenda felst í að bæta 30 krónum 
við hverja upphæð.

Gott er að kennari bæti sam-
svarandi verkefnum við.
■ Hvað ætti ég í bankanum ef ég legði 

493 krónur inn? (523 krónur.)

Viðfangsefni
■ Skilningur á línulegri röðun 

talnanna og rithætti þeirra; að 
hoppa 1, 10 og 100 skref í 
einu eftir talnaröðinni

■ Tvöföldun talna
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•	 Nemendur	reikna	hvað	hvert	barn	á,	eftir	að	það	hefur	fengið	30	kr.	frá	bankanum,	og	skrifa	svörin.
••	 Nemendur	skrifa	upphæðina	sem	hver	nemandi	á	eftir	að	30	kr.	hafa	bæst	við.	Síðan	reikna	þeir	út	hver	upphæðin	verður	

eftir	að	hún	hefur	tvöfaldast.

Börnin	leggja	sparipeningana	sína	 	
í	banka.	Bankinn	gefur	hverju	barni	 	
30	kr.	Hve	mikið	á	hvert	barn	 	
eftir	að	hafa	fengið	30	krónurnar?

Börnin	eru	ánægð	með	að	fá	vexti	í	bankanum.	Hugsaðu	þér	
að	eftir	nokkur	ár	mun	upphæðin,	sem	þau	lögðu	inn,	hafa	 	
tvöfaldast!	Hve	mikið	eiga	börnin	þá?

  

         kr.

 

         kr.

 

         kr.

 

         kr.

 

         kr.

 

         kr.

+30 +30 +30

+30+30+30

82

126  kr.

305  kr. 77  kr.

699  kr.281  kr.

  

         kr.

 

         kr.

  

          kr.

  

          kr.

  

         kr.

  

          kr.

· 2 · 2 · 2

· 2· 2· 2

82  kr. 335  kr.

52  kr.

Settu sparipeningana  

þína inn í bauk og fáðu

30 kr.  
gefins með 

honum.

335 107

311

670

622
311

729

214

1458
729

107

156

164

312
156

Leikmaður 2 skrifar í skráningar-
töfluna töluna sem hann dregur frá.

Leikmaður 1 heldur áfram og 
skýtur annan tölustaf niður með því 
að draga gildi hans frá.

Þegar allir tölustafirnir hafa verið 
fjarlægðir og vasareiknirinn sýnir 0 er 
komið að leikmanni 2 að velja tölu.

Fyrir hvert velheppnað „skot“ fær 
leikmaður eitt stig. Sá vinnur sem er 
með flest stig í lokin.

Hve	margir	kubbar	í	hverri	öskju?	
Búnaður: Myndvarpi, kubbar og 
öskjur (eldspýtnastokkar henta vel).

Verkefnið gengur út á að finna 
fjölda kubba/eldspýtna í hverri öskju. 
Þetta er góð æfing til að kynnast 
algebru.

Kennari leggur band eftir miðju 
myndvarpans og skiptir honum 
þannig í tvo jafn stóra hluta. Hann 
segir nemendum að bandið jafngildi 
jöfnumerkinu; þetta þýðir að alltaf 
eigi að vera jafn mikið, þ.e.a.s. jafn 
margir kubbar, hvorum megin við 
þráðinn. Nokkrir kubbanna eru í 
öskjunum og sjást því ekki. Einnig er 
mikilvægt að fram komi að alltaf eru 
jafn margir kubbar í hverri öskju.

Kennari leggur 12 kubba/eldspýtur 
öðrum megin og tvær öskjur hinum 
megin. Hann spyr nemendur hve 
margir kubbar séu í hvorri öskju (6 í 
hvorri).

Kennari heldur áfram og leggur nú 
15 kubba öðrum megin og þrjár 
öskjur hinum megin. Hve margir 
kubbar eru nú í hverri öskju? (5.)

Gera má verkefnið flóknara með 
því að leggja tvær öskjur og fjóra 
kubba öðrum megin og 14 kubba 
hinum megin.
■ Hvernig getum við nú fundið út hve 

margir kubbar eru í hvorri öskju? Við 
getum tekið burtu aukakubbana 
fjóra þeim megin sem öskjurnar eru 
en þá verðum við að gera hið sama 
hinum megin. Munið að alltaf eiga að 
vera jafn margir hvorum megin; þess 
vegna getum við ekki tekið burt 
kubba aðeins öðrum megin. Þá eru 
10 kubbar eftir hinum megin og þá 
er auðvelt að sjá að það hljóta að 
vera 5 kubbar í hvorri öskju.

töluna. Einnig má keppast um að fá 
minnstu töluna eða að komast næst 
tiltekinni tölu, t.d. 333.

Skjóta	niður	tölustafi	(spil)
Búnaður: Vasareiknir og ef til vill 
skráningartafla (verkefnablað 3.5 
(Skjóta niður tölustafi) í verkefnahefti 
Sprota 3a).

Leikmaður 1 skrifar þriggja eða 
fjögurra stafa tölu í byrjunartalna-
dálkinn án þess að  nota tölustafinn 
0. Leikmaðurinn stimplar einnig 
töluna inn á vasareikni.

Leikmaður 2 á nú að „skjóta 
niður“ einhvern tölustaf í tölunni 
með því að draga gildi þess tölustafs 
frá. Dæmi: Byrjunartalan er 458, 
leikmaður 2 dregur 50 frá og 
tölustafurinn 5 hverfur (408). 

Þetta gerðist áður en þeir fengu 
peninga frá bankanum. Samtals hnupl-
aði hann 508 krónum. 

Hve mikið var í hverjum spari-
bauk?

 ___ + ___ + ___ = 508
(305 + 126 + 77 = 508)

Raunverkefni
Stærsta	talan	(leikur)
Búnaður: Teningar, annaðhvort með 
tölunum 1–6 eða 0–9).

Leikmenn spila saman í litlum 
hópum eða öll bekkjardeildin í heild. 
Allir leikmenn teikna þrjá eða fjóra 
reiti hlið við hlið:  .

Leikmenn kasta teningnum til 
skiptis, jafn oft og nemur fjölda reita. 
Eftir hvert kast skrifar leikmaður 
töluna, sem upp kom, í einn reitinn. 
Sá vinnur sem er með stærstu 
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10	•	Talnaveiðar

•	 Nemendur	lesa	texta	sem	felur	í	sér	stærðfræðiverkefni.	Lesa	þarf	textann	vandlega	og	skrá	kóðann	í	töflurnar.
••	 Nemendur	finna	í	töflunum	svörin	við	spurningunum.

Finna	kóðann
Kláus klóki og Lalli lævísi eru undir ströngu eftir liti lögreglu. Þess  
vegna eiga þessir tveir þorparar ekki auðvelt með að skipuleggja  
þjófnað. Öruggast er að senda skilaboð með því að nota kóða í  
símanum. Þá kemst lögreglan ekki að því hvað þeir eru að bralla .

Fyrst búa þeir til y f ir lit y f ir öll skilaboð sem þeir ætla að senda.  
Síðan velja þeir tölu fyrir hver skilaboð. Yf ir litið má sjá hérna :

Loks koma þeir sér saman um reglur til að breyta tölunum.  
Á mánudögum nota þeir regluna          .

Til að senda skilaboðin Hittumst á brygg junni nota þeir því ekki 12  
heldur 12 + 15 = 27. Þeir nota því kóðann 27.

Notaðu	regluna	og	f inndu	kóðana	sem	vantar.

Hvaða	kóða	nota	Kláus	og	Lalli	á	miðvikudögum	fyrir	skilaboðin:	

Sæktu bílinn?                  

Hvað	þýðir	kóðinn	20	á	f immtudögum?                                       

Plús 15

Mánudagur

Regla: Plús 15

Tala Kóði

12 27
16 31
34

60

150

Þriðjudagur

Regla: Mínus 10

Tala Kóði

12 2
16

34

60

150

Miðvikudagur

Regla: Tvöföldun

Tala Kóði

12 24
16

34

60

150

Fimmtudagur

Regla: 
Helmingurinn, plús 3

Tala Kóði

12

16 11
34

60

150

Tala Skilaboð

12 Hittumst á bryggjunni.

16 Sæktu bílinn.

34 Notum áætlun B.

60 Ver tu alveg kyrr.

150 Forðaðu þér! Lögreglan er að koma !

6
24
50
140

32
68
120
300

9

20
33
78

32

Notum áætlun B.

49
75
165

tvöföldum við 6 og fáum út 12; síðan 
leggjum við töluna 5 við og fáum út 17.

[••]	Nota	regluna,	búa	til	kóða
Nemendur nota regluna á hverja tölu 
og búa til kóða fyrir setninguna.

[•••]	Leysa	dulkóðann
Nemendur eiga nú að nota regluna 
„í hina áttina“ til að finna út hvað 
kóðinn merkir. Þá verða þeir að 
draga töluna 5 frá hverri tölu í 
kóðanum og því næst helminga 
svarið. Því svari fletta þeir síðan upp í 
yfirlitinu efst á blaðsíðunni til að 
finna út hvað hvert orð þýðir.

Önnur aðferð við að nota regluna 
„í hina áttina“ á tölurnar í verkefninu 
er að nota hana á allar tölurnar í yfir-
litinu. Það sýnir svart á hvítu tengslin 
milli talnanna og kóðans.

töflunni hvað kóðinn 20 merkir. 
Nemendur verða þá að reikna eftir 
reglunni „í hina áttina“: 20 – 3 = 17 
og síðan tvöfalda 17, þ.e. 34. Þeir 
geta einnig lesið svarið úr töflunni.

 Bls. 25
[•]	Nota	reglu	og	búa	til	kóða
Hér á hið sama við og áður að best 
er að kennari fari yfir textann með 
nemendum. Þorpararnir búa til 
dulkóða á ólíkan hátt þar sem hver 
tala táknar nú ekki heilar setningar 
heldur eitt orð eða brot úr setningu. 
Til að búa til kóða velja nemendur 
fyrst orðin sem þeir ætla að tjá. Því 
næst eru tilheyrandi tölur settar í 
stað þeirra.

Á þessari blaðsíðu er notuð reglan 
„Tvöfalda, plús 5“. Kennari sýnir 
hvernig reglan virkar á töluna 6: Fyrst 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 24 
[•]	Búa	til	kóða
Kennari les með nemendum kynn-
ingartextann að verkefninu. Mestu 
skiptir að nemendur átti sig á að 
þorpararnir tveir hafa búið til kóða 
til að tákna skilaboð. Síðan nota þeir 
mismunandi reglur til að breyta 
tölunum. Fara má yfir nokkur dæmi 
sem t.d. eiga við mánudag:
■ Hvað þýðir kóði 12? („Hittumst á 

bryggjunni.“)
■ Á mánudögum breyta þorpararnir 

öllum kóðunum með því að nota 
regluna „plús 15“. Í hvaða tölu 
breytist þá kóðinn 12? (27, vegna 
þess að 12 + 15 = 27.)

■ Í hvaða tölu breytist þá kóði 16? 
(31.)

■  Getið þið reiknað út hvað kóði 34 
breytist í? (34 + 15 = 49.)

Reglurnar eru notaðar á tvo vegu, 
fyrst til að búa til kóða og því næst 
til að þýða hann. Annar þorparinn 
notar þannig regluna til að búa til 
dulkóðann. Hinn þorparinn verður 
að nota regluna „í hina áttina“, ef svo 
má segja, til að finna út hvað kóðinn 
þýðir. Þetta felur í sér að nota þarf 
andhverfar reikningsaðgerðir. 
Nemendur geta notað þá aðferð eða 
lesið svarið úr töflunni. 
■ Ef það er mánudagur og ég skrifa 27 

– 31, hvað þýðir það? (27 samsvarar 
12: „Hittumst á bryggjunni“ og 31 
samsvarar 16: „Sæktu bílinn“.)

■ Hvernig er hægt að finna þetta út 
með reikningi? (Ef maður veit kóðann 
dregur maður 15 frá.)

[••]	Nota	töflurnar
Í fyrra verkefninu eiga nemendur að 
finna kóðann sem á við 16 („Sæktu 
bílinn“) á miðvikudögum, þ.e.a.s. 
tvöfalda þarf 16. Í síðara verkefninu 
eiga þeir að lesa af fimmtudags-

Viðfangsefni
■ Hugareikningur, reikningsað-

gerðirnar fjórar
■ Að skrá tölur eftir ákveðinni 

reglu
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Nemendur lesa texta sem felur í sér stærðfræðiverkefni.
•	 Nemendur	finna	kóðann	með	því	að	nota	nýju	regluna	og	

skrá hann í töfluna.

••	 Nemendur	skrá	tölurnar	sem	vantar	í	töfluna.
•••	 Nemendur	leysa	kóðann	og	skrá	skilaboðin	sem	 

þorpararnir	senda.

Kláus klóki og Lalli lævísi verða varir við að lögreglan er á ef tir þeim.  
Þess vegna búa þeir til nýjan kóða. Í honum er eitt orð táknað með tölu eins 
og sjá má í þessum töf lum.

Tölurnar 6 – 9 – 10 tákna þá : Ég fer heim .
Til að er f iðara sé að leysa kóðann nota Kláus og Lárus reglu til að breyta töl-
unum.

Reglan er : 

Hvernig	er	Ég fer heim táknað með  
kóða	eftir	nýju	reglunni?

Skrifaðu	kóðann	fyrir:	Þú keyrir til felustaðarins eftir klukkutíma.

Hvað	þýðir	þessi	kóði:	75	–	21	–	39	–	43	–	47!

                                                                               

                                                                               

Tvöfalda, plús 5

6 ég

7 þú

8 keyrir

9 fer

Orð ég fer heim

Tala 6 9 10

Kóði 17                           

Orð Þú keyrir til felustaðarins eftir klukkutíma

Tala

Kóði                           

10 heim

15 til felustaðarins

17 til bankans

19 með strætó

21 núna

24 eftir klukkutíma

33 á morgun

35 lögreglan

 23 25

 7 8 15 24
 19 21 35 53

75 → 35,  21 → 8,  39 → 17,  43 → 19,  47 → 21,

Lögreglan keyrir til bankans með strætó núna.

Leikmaður 1 bregst við á eftir-
farandi hátt: Gult merki þýðir að 
réttur tölustafur er í röngu sæti (5). 
Grænt merki þýðir réttur tölustafur 
í réttu sæti (8). Rautt merki þýðir 
rangur tölustafur (4).

Leikmaður 3 veit þar með að tveir 
tölustafanna í ágiskun leikmanns 2 
eru réttir en hann veit ekki hvaða 
tölustafir það eru.

Raunverkefni
Búa	til	kóða
Nemendur búa til eigin dulkóða. Þeir 
geta annaðhvort látið kóðana táknar 
heilar setningar, eins og á bls. 24, eða 
orð eins og á bls. 25. Nemendur geta 
unnið saman að þessu verkefni, til 
dæmis með því að skrifa kóðann í 
töflu á skólatöfluna.

Síðan vinna þeir í litlum hópum við 
að búa til reglur sem aðeins við-
komandi þekkir. Þannig geta þeir 
breytt tölunum í töflunni og búið til 
kóða sem er öðrum dulinn. Stærð-
fræðinámið felst meðal annars í því 
að nemendur noti þessar reglur. 

Helmingunarlirfan
Í þessu verkefni á að nota tvær 
reglur til að búa til nýjar tölur í talna-
runu. Ef slétt tala kemur fram á að 
nota þessa reglu til að finna næstu 
tölu: „Deilt með 2“. Ef fram kemur 
oddatala á að nota þessa reglu til að 
fá næstu tölu: „Bæta 1 við“.

Ef byrjað er á tölunni 24 skal nota 
reglu 1. Þá verður næsta tala 12. Hún 
er einnig slétt tala þannig að reglu 1 
skal nota aftur. Þá fæst talan 6 og 
síðan 3. Hún er oddatala þannig að 
nú á að nota reglu 2. Þá kemur út 4. 
Helmingunarlirfan verður þá svona:

1243624 12

Nemendur kanna fleiri byrjunartölur 
en 24.
■ Enda tölurnar alltaf á 1? (Já.)
■ Hver er lengsta lirfan af þeim sem 

byrja á tölum upp í 20? (17.)
■ Hver er stysta lirfan af þeim sem 

byrja á tölum milli 20 og 40? (32.)
■ Hver er lengsta lirfan af þeim sem 

byrja á tölum upp í 100? (65.)

og hinir eiga að reyna að finna hver 
talan er.

Leikmaður 2 giskar á töluna og 
skrifar niður einhverja þriggja stafa 
tölu. Leikmaður 1 bregst við með því 
að teikna þrjú lítil merki með 
litblýöntunum:

Gult merki: Réttur tölustafur en 
rangt sæti.

Grænt merki: Réttur tölustafur í 
réttu sæti.

Rautt merki: Ekkert rétt.

Leikmaður 3 notar upplýsingarnar 
þegar hann skrifar nýja þriggja stafa 
tölu. Leikmaður 1 bregst við eins og 
að framan greinir. Þannig er haldið 
áfram þar til leikmaður 2 eða 3 hefur 
fundið rétta tölu.

Dæmi: Leynitalan er 578. Leik-
maður 2 skrifar 458.

Auðveldari	verkefni
Hér er mælt með samvinnu nem-
enda þar sem þessar tvær blaðsíður 
eru nokkuð erfiðar.

Einnig þarf kennari að taka afstöðu 
til þess hvort einhverjir nemendur 
eigi hreinlega að sleppa þessum 
blaðsíðum og vinna frekar verkefnið 
Helmingunarlirfan sem lýst er í 
kaflanum Raunverkefni hér á eftir. 
Einnig geta þessir nemendur unnið 
verkefnablöð 103–107 (Heilabrot 
6–10) í verkefnahefti Sprota 2b og 
verkefnablað 3.9a–b (Talnapíramídar 
1–2) í verkefnahefti Sprota 3a.

Erfiðari	verkefni
Finna	leynitöluna	(leikur)
Búnaður: rauður, gulur og grænn litur.

Leikurinn er fyrir 2–3 leikmenn. 
Leikmaður 1 skrifar þriggja stafa tölu 
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10	•	Talnaveiðar

•	 Nemendur	finna	hvernig	talnarunurnar	fara	stækkandi	eða	minnkandi	og	skrá	tölurnar	sem	vantar.
••	 Nemendur	búa	til	sína	eigin	talnarunu.	Þeir	skrifa	til	dæmis	fyrstu	fjórar	tölurnar	og	skiptast	síðan	á	verkefnum		

við	bekkjarfélaga.

Finndu	talnamynstrið	og	skrifaðu	tölurnar	sem	vantar.

Búðu	til	talnamynstur.	Láttu	annan	nemanda	 	
halda	áfram	með	mynstrið.

Tölurnar stækka um 
4 frá 1. til 2. þreps.

A-ha! Þær stækka 
um 4 í hverju þrepi.

164
161

155
152

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

43
50

58
67

       
       

       
       

124
128

132 136
       

       
       

       

140

77

146

144

88

143

148

100

137

152

113

134

15 – 17 – 21 – 27 – …
Þessi talnaruna heldur þannig áfram: 
35 – 45 – 57 – 71 – 87

305 – 315 – 326 – 338 – …
Þessi talnaruna heldur þannig áfram: 
351 – 365 – 380 – 396 – 413

250 – 255 – 265 – 280 – …
Þessi talnaruna heldur þannig áfram: 
300 – 325 – 355 – 390 – 430

627 – 622 – 616 – 609 – …
Þessi talnaruna heldur þannig áfram: 
601 – 592 – 582 – 571 – 559

999 – 989 – 969 – 939 – …
Þessi talnaruna heldur þannig áfram: 
899 – 849 – 789 – 719 – 639

að gera heldur eru þetta myndir af 
mælihjólum.

Nemendur teikna talnarunurnar á 
tóma talnalínu. Þeir geta þá einfaldað 
samlagninguna með því til dæmis að 
hoppa fyrst upp í næsta tug. Hér á 
eftir leggur nemandinn fyrst við 9, 
síðan 10 og loks 11. Nemandinn 
framkvæmir hoppin 9 og 11 í 
tveimur hoppum, í hinu fyrra fyrst 
upp í næsta tug, en hann hoppar 10 
skref í einu hoppi.

+2 +7 +10 +3 +8

58 60 67 77 80 88

Erfiðari	verkefni	
Nemendur búa til talnarunur þar 
sem tölurnar fara stækkandi eða 
minnkandi.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 26
	[•]	Halda	áfram	með	talna-run-

urnar
Nemendur nota fyrstu tölurnar í 
hverri talnarunu til að finna mynstrið 
sem einkennir talnarununa. Þar næst 
skrá þeir fjórar næstu tölur í röðinni.
■ Hvernig breytast tölurnar í hverju 

þrepi? Hve miklu stærri – eða minni 
– verða þær? Getið þið fundið 
ákveðið mynstur?

[••]	Búa	til	talnamynstur
Nemendur búa til eigin talnamynstur. 
Þeir geta byrjað á að skrifa fyrstu 
fjórar tölurnar og skiptast síðan á 
verkefnum við annan nemanda.

Nemendur geta búið til sín eigin 
talnamynstur í reikningsheftin sín eða 
á verkefnablaði 3.39 (Talnarunur), sjá 
verkefnið Talnarunur í kaflanum 
Raunverkefni hér á eftir.

 Bls. 27
[•]	Finna	tölurnar	sem	vantar
Gott er að kennari lesi kynningar-
textann fyrir nemendur. Þeir eiga að 
skrá tölurnar sem vantar á mál-
böndin. Verkefnið verður erfiðara við 
það að fjöldi mælitalna milli strikanna 
er mismunandi. Í fyrsta málbandinu 
(talnalínunni) er fjarlægðin milli strika 
10, á öðru málbandi er fjarlægðin 1, á 
því þriðja 5, á fjórða (mælihjólinu) 2 
og í fimmta (einnig mælihjól) 25. Það 
er mikilvægur þáttur í verkefni 
nemenda að finna þetta út. Þeir nota 
þá tölurnar, sem gefnar eru upp, til 
að átta sig á hve stór hopp eru milli 
strikanna.

Auðveldari	verkefni
Fyrir suma nemendur er það mjög 
krefjandi að átta sig á að fjöldi 
mælitalna milli strikanna er mismun-
andi. Það getur því verið rétt að gefa 
þeim vísbendingu um þetta ef þeir 
komast ekki að raun um það sjálfir. 
Einnig kann að vera nauðsynlegt að 
benda þeim á að hringirnir neðst á 
blaðsíðunni hafa ekkert með klukku 

Viðfangsefni
■ Talnarunur
■ Skilningur á línulegri röðun 

talnanna
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•	 Nemendur	eiga	að	skrá	tölurnar	sem	vantar	í	alla	tómu	reitina.

Pálína	prakkari	breytti	öllum	tölunum	á	 	
málböndunum.	Skráðu	réttu	tölurnar	 	
þannig	að	skólinn	geti	haldið	íþróttamót.

Þú	átt	aðeins	að	skrifa	tölur	í	reitina.

0 10 50 60 90

50 70 85

261 262 263

0

200

100300

0

20

1030

 20 30 40

 38 2

 32

 26

 24

 375

 325

 14  250
 175

 125

 50

 258 259 260  264 265 266

 70 80 100 110 120

 55 60 65 75 80 90 95 100 105

Giskaðu	á	töluna	mína!
Kennari teiknar á töfluna talnalínu 
eins og þessa:

0 100 200 300 400 500

Hann biður nemanda að koma upp 
að töflu og hugsa sér tölu milli 0 og 
500. Nemandinn skrifar töluna á blað 
og réttir kennaranum. Hinir eiga að 
giska á töluna sem nemandinn 
hugsaði sér. Hann svarar einungis 
með „stærri“, „minni“ eða „já“. Ef 
hann hugsar sér töluna 235 og fyrsti 
nemandinn giskar á 320 setur sá 
fyrrnefndi lítið merki um það bil þar 
sem 320 er og segir: „minni“. Ef 
næsti nemandi giskar á 182 setur sá 
sem er upp við töfluna merki um 
það bil þar sem 182 er og segir 
„stærri“. Þannig er haldið áfram 
ágiskuninni á meðan talnabilið, sem 
kemur til greina, verður æ minna, allt 
þar til einhver giskar á rétta tölu.

ekki segja tillögu sína upphátt því að 
allir þurfa að fá tækifæri til að hugsa 
sig vel um! Kennari skrifar t.d. 20 á 
töfluna og segir „tuttugu“. Hann 
horfir á nemendahópinn og athugar 
hvort einhver nemandi vilji giska á 
næstu tölu. Síðan skrifar kennari 70 
og athugar nú hvort einhver hafi rétt 
upp hönd. Kennari biður einhvern að 
svara en hann segir ekki til um hvort 
svarið er rétt eða rangt. Hann biður 
ef til vill fleiri að svara. Síðan skrifar 
hann næstu tölu, 120, og segir hana 
upphátt og athugar hvort fleiri 
hendur eru á lofti. Eftir nokkra stund 
spyr kennari nemendur hver þeir 
haldi að næsta tala sé. Þannig heldur 
kennari áfram nokkrum sinnum þar 
til flestar hendur eru á lofti og flestir 
svara rétt.

Raunverkefni	
Talnarunur
Nemendur halda áfram með talna-
runurnar á verkefnablaði 3.39 
(Talnarunur) eða kennari býr til 
talnarunur. Skrifa má runurnar á 
skólatöfluna eða myndvarpann og 
nemendur geta leyst þær hver fyrir 
sig. Þeir bæta við t.d. 5 tölum í hverja 
runu. Dæmi:
20 – 70 – 120 – …
121 – 126 – 131 – …
46 – 148 – 250 – …
347 – 336 – 325 – …

Einnig má lesa eina og eina tölu og 
skrifa þær á töfluna jafnóðum. Síðan 
giska nemendur á hver næsta tala 
verður. Kennari byrjar á því að biðja 
þá að giska á hvaða tölu hann ætli að 
skrifa. Þeir rétta upp hönd og mega 
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Hvaða	tölu	táknar	x?

Notaðu	regluna	og	fylltu	út	í	töfluna.

 

Haltu	áfram	með	talnarunurnar.

 15  –  20  –  25  –  30                                    

350 – 348 – 346 – 344                                    

Skrifaðu	tölur	í	reitina.

Próf

28
•	 Nemendur	finna	hvaða	tölu	x	táknar	í	hvoru	dæmi	með	því	

að	leysa	samlagningar-	og	frádráttardæmin.
••	 Nemendur	nota	regluna,	finna	kóðann	og	fylla	inn	í	töfluna.

55   =       + 14

      =          

      –  20  = 72

               =          

Regla: Helmingurinn, plús 5.

Tölur Kóði

4

16

280

X

X X

X

0 100 300

600 700

10	•	Talnaveiðar
•••	 Nemendur	finna	hvernig	talnarunurnar	fara	stækkandi		

eða	minnkandi	og	skrá	tölurnar	sem	vantar.
••••	Nemendur	lesa	af	talnalínunum	og	skrá	réttar	tölur	í	reitina.

 41  92

7
13
145

 35 40 45 50

 342 340 338 336

 50 200 350 550

 500 550 675 725

en það hefur ekki góða stærðfræði-
þjálfun í för með sér.

Nemendur, sem eiga erfitt með 
talnarunuverkefnin, munu hafa mikið 
gagn af að æfa sig í talningu. Nota má 
verkefnið Fyrstur upp í 100 (sjá bls. 7 
í þessari bók) til að æfa talningu upp 
í 100 eða verkefnið Fyrstur niður í 0 
(sjá kaflann Raunverkefni hér á eftir) 
til að æfa talningu aftur á bak.

Erfiðari	verkefni	
Fjögurra	stafa	tölur
Við mörg verkefnin á bls. 29 má bæta 
tölustaf og búa þannig til fjögurra 
stafa tölur. Með því má fá duglegum 
nemendum erfiðara viðfangsefni.

[•••]	Draga	100	frá
Nemendur draga 100 frá tölunum 
þremur.

[••••]	Ljúka	við	talnarunurnar
Nemendur nota tölurnar þrjár, sem 
gefnar eru upp í hverri talnarunu, til 
að finna mynstrið sem myndar 
rununa. Þar næst nota þeir mynstrið 
til að stækka talnarununa með því að 
bæta við þremur tölum.

Auðveldari	verkefni
Eigi nemendur í basli með verkefni 
[•] á bls. 29 má fá þeim það verkefni 
að búa töluna til með peningum. 
Talnarunuverkefnið verður kannski 
auðveldara með talnalínu, þá helst 
með tómri talnalínu. Með því að nota 
talnalínur með skráðum tölum enda 
nemendur oft á að telja einn í einu 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 28 Próf
[•]	Finna	óþekktu	töluna
Nemendur finna töluna sem leiðir til 
þess að dæmið verði rétt.

[••]	Nota	reglu
Nemendur setja tölurnar 4, 16 og 
280 inn í regluna og skrá svörin í 
töfluna.

[•••]	Halda	áfram	með	talna-
runurnar

Nemendur nota tölurnar fjórar, sem 
gefnar eru upp í hverri talnarunu, til 
að finna mynstrið sem myndar 
talnarununa. Þar næst nota þeir 
mynstrið til að bæta fjórum tölum 
við rununa.

[••••]	Finna	töluna	sem	vantar
Nemendur nota tölurnar, sem gefnar 
eru upp við hverja talnalínu, til að 
finna út hve löng hopp eru milli 
strikanna. Síðan nota þeir niðurstöð-
urnar til að skrá tölur í reitina.

 Bls. 29 Æfingasíða 1
[•]	Skrifa	réttar	tölur	á	strikin
Nemendur skrifa hve mörg hundruð, 
tugir eða einingar eru í viðkomandi 
tölu. Í annarri línunni er rétt að skrifa 
bæði 0 tugir (með því að ganga út frá 
tölustafnum í tugasætinu) eða 70 
tugir (með því að taka hundruðin 
með og breyta þeim þar með í tugi). 
Samsvarandi er rétt að skrifa bæði 7 
einingar og 547 einingar í þriðju 
tölunni.

[••]	Setja	saman	tölurnar
Nemendur setja tölurnar saman í 
eina tölu. Í fyrstu línunni kunna 
nemendur í fljótfærni að mynda 
töluna 536. Þess vegna er rétt að 
benda þeim á að lesa verkefnið af 
nákvæmni og gæta þess að einingar, 
tugir og hundruð eru ekki alltaf í 
réttri röð.

Viðfangsefni
■ Talnaskilningur, sætiskerfið, 

talnalína
■ Samlagning og frádráttur
■ Talnarunur
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•	 Nemendur	finna	hve	margar	einingar,	tugir	eða	hundruð	eru		
í	hverri	tölu.

••	 Nemendur	lesa	textann	og	skrá	tölurnar	sem	tilgreindar	eru.

ÆFINGAHEFTI 3b BLS. 12–14

Skrifaðu	réttar	tölur	á	strikin.

Í tölunni 346 eru          hundruð.

Í tölunni 709 eru          tugir.

Í tölunni 547 eru          einingar.

Skrifaðu	töluna	sem	í	eru

5 tugir, 3 einingar og 6 hundruð                 

6 einingar og 4 hundruð                

7 hundruð og 8 tugir                

Hvaða	tölu	færðu	ef	þú	notar	regluna  ?

389 ➞               502 ➞               184 ➞             

Finndu	talnamynstrið	og	skráðu	tölurnar	sem	vantar.

Dragðu 100 frá

Æfingasíða 1

27 2925

122 121123

363 464262

•••	 Nemendur	skrifa	tölurnar	sem	út	koma	þegar	reglan		
hefur	verið	notuð.

••••	Nemendur	finna	hvernig	talnarunurnar	fara	stækkandi	eða	minnkandi.

3

0

7

653

403

780

 289 402 84

 31 33 35

 120 119 118

 565 666 767

Gömul	egypsk	tölutákn
Á verkefnablaði 3.37 (Gömul egypsk 
tölutákn) er yfirlit yfir tákn í gömlu 
egypsku myndletri sem tákna 
mismunandi fjölda. Nemendur búa til 
leyniletur eða verkefni hver fyrir 
annan með þessum táknum og 
bekkjarfélagarnir eiga að finna 
fjöldann.

Snjóflygsutölur
Þetta er erfiðara afbrigði af Helming-
unarlirfunni á bls. 25. Regla 1 gildir 
um sléttar tölur. Hún er svona: 
„Deila með 2“. Regla 2 gildir um 
oddatölur og hún er: „Margfalda með 
3, bæta 2 við“.

Ef við byrjum til dæmis með 
töluna 12 skal nota reglu 1 og þá 
kemur út 6. Síðan notum við reglu 1 
aftur og fáum 3. Nú þarf að nota 
reglu 2. Þá fáum við 3 • 3 + 1 = 10. 
Við notum nú reglu 1 og fáum 5. 
Talan 5 er oddatala þannig að við 
margföldum hana með 3, bætum 1 
við og fáum 16. Þannig myndast þessi 
talnaruna:

12, 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1.

Hér hoppa talnarunurnar meira upp 
og niður (eins og snjóflygsur) heldur 
en þegar helmingunarlirfan var 
notuð. 

Nemendur geta rannsakað lengd 
talnarunanna eftir hinum mismunandi 
tölum – þær verða nú allmiklu lengri. 
En samt sem áður munu allar 
talnarunurnar alltaf enda á 1.

Fái þessi leikmaður tölurnar 2 og 6 í 
næstu umferð getur hann annað-
hvort hoppað tvö hopp með 6 
skrefum eða sex hopp með 2 
skrefum niður talnalínuna frá 85 til 
73. Sá vinnur sem er fyrstur niður í 0 
eða lengra.

Skemmtilegt er að nota þá reglu 
að sá sem fær 1 á teningi þurfi að 
sitja hjá í þeirri umferð.

Samlagningartafla	og	reiknings-
píramídar
Á verkefnablöðum 3.6–3.9 (Töflu-
reikningur 1–3, samlagning og frá-
dráttur og Talnapíramídar 1–2) í 
verkefnahefti Sprota 3a eru mörg 
verkefni sem fela í sér samlagningu 
og talnarunur. 

Raunverkefni
Fyrstur	niður	í	0	(spil)
Búnaður: Tveir teningar, talnalína frá 
0 til 100 (ljósritunarblað 1 (Talnalína 
upp í 100) aftast í þessari bók).

Leikmenn spila í 2–4 manna 
hópum. Hver leikmaður þarf að hafa 
talnalínu og byrjar á að draga strik 
við 100. Leikmenn kasta tveimur 
teningum til skiptis. Annar teningur-
inn segir til um hve löng hopp (hve 
mörg skref) skal hoppa í hvert sinn 
en hinn teningurinn segir til um 
fjölda hoppanna. Ef upp koma 
tölurnar 3 og 5 á teningunum á 
leikmaður annaðhvort að hoppa 3 
hopp með 5 skrefum í hverju eða 5 
hopp með 3 skrefum í hverju til 
vinstri á talnalínunni, þannig:

10085 90 95

Hugmyndir	og	athugasemdir
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Æfingasíða 2

•/••/•••	 Nemendur	leysa	verkefnin	með	því	að	nota	tölur	úr	töflunni.

Notaðu	tölur	úr	töflunni	til	að	leysa	verkefnin.

Finndu	þrjár	tölur	sem	eru	samtals	20.

         +          +          = 20

Búðu	til	töluna	50	með

þremur	tölum:          +          +          = 50

f jórum	tölum:          +          +          +          = 50

eins	mörgum	tölum	og	þú	getur!                                 = 50

Búðu	til	margföldunardæmi	með	tölum	úr	töflunni.
Bæði	tölur	í	dæmunum	og	svörin	verða	að	vera	í	töflunni.

30

ÆFINGAHEFTI 3b BLS. 15–19

3 1 15 29 13

2 18 6 14 11

27 7 26 22 19

12 16 24 9 21

10	•	Talnaveiðar

Mörg hugsanleg svör. 15 3 2

 6 15 29

2 · 3 = 6
2 · 12 = 24
2 · 7 = 14
2 · 6 = 12

2 · 9 = 18
2 · 13 = 26
2 · 11 = 22
3 · 6 = 18

3 · 9 = 27

 9 12 13 16

2 + 3 + 6 + 7 + 9 + 11 + 12

Sé leikmaður 2 með tölustafinn 7 í 
tölunni sinni gefur hann upp sætis-
gildi tölustafsins: „Þú færð 70 000.“ 
Leikmaður 1 leggur þá 70 000 við 
summuna sína en leikmaður 2 missir 
samsvarandi upphæð. 

Sjá dæmið hér á eftir:

Leikmaður	1 Leikmaður	2

286 317
+   70 000

356 317
–        300

356 017

374 259
–   70 000

304 259
+        300

304 559

Ef tölustafurinn 7 er ekki í tölu 
leikmanns 2 fær leikmaður 1 ekkert. 
„Þú færð 0,“ segir leikmaður 2.

Leynitala leikmanna mun áreiðan-
lega breytast smám saman eftir því 

þannig að þeir séu með eins fáa 
krónupeninga og tugi og hægt er. Þar 
að auki skrifa þeir niður hve mikla 
peninga þeir eiga hverju sinni.

Erfiðari	verkefni
Spyrja	og	fá	(spil)
Spilið er fyrir tvo leikmenn. Hvor 
þeirra skrifar efst á blað leynitöluna 
sína sem er sex stafa tala (einnig má 
nota minni tölu) án tölustafsins 0; 
hver tölustafur má aðeins koma fyrir 
einu sinni í hverri tölu. Leikmenn 
hylja töluna sína allan tímann sem 
spilið stendur.

Leikmenn spyrja nú til skiptis hina 
leikmennina og fá frá þeim tölur. 
Þetta fer þannig fram:

Leikmaður 1 segir til dæmis: 
„Gefðu mér sjöuna þína!“

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 30 Æfingasíða 2
[•]	Finna	tölur	sem	samtals	

verða	20
Nemendur finna í töflunni þrjár tölur 
sem verða samtals 20.

[••]	Finna	tölur	sem	samtals	
verða	50

Nemendur leita í töflunni og finna 
tölur sem verða samtals 50. Fyrst á 
að finna þrjár tölur og síðan fjórar 
tölur sem samtals verða 50. Að 
lokum búa nemendur til samlagn-
ingardæmi með eins mörgum tölum 
úr töflunni og þeir geta sem eru 
samtals 50.

[•••]	Búa	til	margföldunardæmi
Nemendur velja tölur úr töflunni og 
búa til margföldunardæmi. Bæði 
tölurnar, sem margfaldaðar eru 
saman, og svörin verða að vera í 
töflunni.

 Bls. 31 Við vinnum saman
Fyrstur	upp	í	1000	(spil)
Búnaður: Spilapeningur handa 
hverjum leikmanni og teningur.

Leikmenn byrja með 150 stig hver 
og skrá fjöldann á blað. Síðan kasta 
þeir teningnum til skiptis og flytja 
spilapeninginn um eins marga reiti og 
talan á teningnum segir til um. Ætíð 
skal flytja spilapeninginn rangsælis 
eftir örvunum. Á tveimur stöðum á 
spilaborðinu geta leikmenn valið um 
tvær leiðir.

Reiturinn, sem leikmenn lenda á, 
segir til um hvort þeir tapa eða vinna 
sér inn stig. Þeir bæta við eða draga 
frá og skrá svarið. Mikilvægt er að 
nemendur hafi yfirlit yfir stigafjöldann 
hverju sinni. Ekki er hægt að hafa 
minna en 0 stig.

Sá vinnur sem er fyrstur að safna 
1000 stigum. Einnig má hafa þá reglu 
að sá vinni sem eigi flest stig þegar 
hætta skal spilinu.

Auðveldari	verkefni
Nemendur geta notað kennslupen-
inga sér til hjálpar. Þeir skipta 
peningunum eftir hverja umferð 

Viðfangsefni
■ Samlagning og frádráttur
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Við vinnum saman

3131

SPIL		Fyrstur	upp	í	1000
LEIKREGLUR
Spilið er fyrir tvo eða fleiri leikmenn.
Hver leikmaður setur spilapening á byrjunarreitinn og byrjar 
með 150 gullpeninga (stig). Leikmenn kasta teningi til skiptis 
og flytja spilapeninginn um eins marga reiti og teningurinn 
segir til um. Þeir bæta við eða draga frá gullpeninga (stig) 
eftir því sem segir í reitnum sem þeir lenda á.
Sá vinnur sem er fyrstur að safna sér 1000 gullpeningum 
(stigum).

•	 Í	spilinu	þjálfast	nemendur	í	að	leggja	saman	eða	draga	frá	með	tveggja	og	þriggja	stafa	tölum.

nemendur krossa yfir þær jafnóðum. 
Að síðustu er ein tala eftir í hundr-
aðtöflunni.

Verkefni 1
Kennari les upp eftirfarandi upp-
lýsingar:
■ Krossið yfir allar oddatölur. 
■ Byrjið á tölunni 4 og krossið yfir 

fjórðu hverja tölu. (Einnig má orða 
þetta svo: Krossið yfir töluna 4 og 
allar tölur sem hægt er að deila í 
með 4.)

■ Krossið yfir allar tölur stærri en 
22 og minni en 68. (Margir munu 
eflaust gera þau mistök að krossa 
einnig yfir tölurnar 22 og 68.)

■ Krossið yfir allar eins stafs tölur.
■ Krossið yfir allar tölur sem eru 

skrifaðar með mismunandi 
tölustöfum.

■ Hver er talan? (Svarið er 22.)

Verkefni 2
■ Krossið yfir allar tölur sem eru 

stærri en eða jafnt og 55 og minni 
en eða jafnt og 78.

■ Krossið yfir töluna 9 og síðan 
níundu hverja tölu (eða allar tölur 
sem hægt er að deila í með 9.)

■ Krossið yfir tölur sem eru stærri 
en eða jafnt og 84 og minni en 48. 
(Margir nemendur munu ef til vill 
einnig krossa yfir 48 sem er rangt.)

■ Krossið yfir allar tölur sem í eru 
tölustafirnir 0, 1, 2 eða 3.

■ Krossið yfir allar tveggja stafa tölur 
sem eru þannig að mismunur 
tölustafanna er 2 eða 4.

■ Hver er talan? (Svarið er 49.)
 
Verkefni 3
■ Krossið yfir allar tölur sem 

innihalda tölustafinn 6.
■ Krossið yfir allar tölur þar sem 

tölustafurinn 5 er í tugasætinu.
■ Krossið yfir allar tölur sem eru stærri 

en 25 og minni en eða jafnt og 49.
■ Krossið yfir allar eins stafs tölur og 

allar tölur sem í er tölustafurinn 1.
■ Krossið yfir allar tölur sem eru 

stærri en 74 og minni en 97.
■ Krossið yfir allar tölur sem 

innihalda tvo eða fleiri eins 
tölustafi.

■ Krossið yfir allar tveggja stafa tölur 
sem eru þannig að mismunur 
tölustafanna er minni en 5.

■ Hver er talan? (Svarið er 72.)

Raunverkefni
Þrautalausnir	með	egypskum	
tölutáknum
Á verkefnablaði 3.38 (Að reikna með 
gömlum egypskum tölutáknum) eru 
nokkrar þrautir með egypskum 
tölutáknum. Þær eru nokkuð erfiðar 
en með því að skoða myndirnar af 
táknunum eiga nemendur að geta 
fundið tölurnar. Nemendur þurfa 
einnig að nota verkefnablað 3.37 
(Gömul egypsk tölutákn) til að leysa 
þrautirnar.

Finna	leynitöluna
Búnaður: Hundraðtafla (verkefnablað 
4.58 (Hundraðtafla) í verkefnahefti 
Sprota 4a.

Nemendur geta unnið saman tveir 
og tveir. Kennari les upp upplýsingar 
um tölu sem á að krossa yfir og 

sem við hana er bætt eða frá henni 
dregið. Vera kann að upp geti komið 
tveir sams konar tölustafir í tölu 
leikmanns, t.d. í tölunni 354 732. Ef 
annar leikmaður biður um tölu-
stafinn 3 getur sá sem á töluna valið 
hvorn tölustafinn hann lætur frá sér. Í 
þessu tilviki lætur hann frá sér töluna 
30 og nefnir alls ekki töluna 300 000.

Þegar báðir leikmenn hafa spurt 
fjórum sinnum sýna þeir hvor öðrum 
tölurnar sínar. Sá vinnur sem á hæstu 
töluna. Leikmenn þurfa einnig að 
sýna hvor öðrum útreikningana.

Ef byrjað er á fjögurra eða fimm 
stafa tölu er rétt að nota einungis 
tölurnar 1–6 þar sem að öðrum 
kosti verða allt of margir möguleikar 
á að velja tölu sem andstæðingurinn 
er ekki með.
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BÚÐU TIL TÖLUNA 238

nýju. En pirringurinn yfir þessu leiðir 
greinilega í ljós þörfina á að flokka 
efnið. Þegar svo er gert er miklu 
auðveldara að telja. Þar að auki er 
miklu auðveldara að ganga úr skugga 
um hvort fyrsta talningin var rétt. 

Kennari ræðir við nemendur um 
mismunandi aðferðir við að búa til 
töluna 238. Ef notaðir eru 238 
krónupeningar er næstum því 
ómögulegt að vera viss um fjöldann. 
Þá er miklu auðveldara að skipta 
krónupeningunum í tíkalla og enn 
auðveldara ef tíköllunum er skipt í 
stærri mynt eins og Skrípó gerir.
■ Bæði Skrípó og Skrípólína eru með 

238 krónur. Skrípólína er með 238 
krónupeninga en Skrípó er bæði með 
hundraðkalla og fleiri tegundir mynta. 
Í hvoru tilvikinu er auðveldara að sjá 
að um sé að ræða 238 krónur? (Það 

 Bls. 32
[•]	Samræðumynd
Góður undirbúningur að þessum 
kafla felst í eftirfarandi verkefni: 
Kennari setur í poka hrúgu af 
makkarónum, sentikubbum eða öðru 
til að telja. Fjöldinn getur verið á 
bilinu 200–400. Nemendur eiga fyrst 
að giska á fjöldann í pokanum. Því 
næst telja þeir hve margar makka-
rónurnar eru. Gott er að þeir vinni í 
hópum þannig að hver hópur fái sinn 
poka. Allir í hópnum giska fyrst á 
fjöldann og telja síðan.

Tilgangurinn með þessu verkefni 
er að leiða í ljós, svo ekki verði um 
villst, hagkvæmni þess að flokka efnið. 
Meðan talningarefnið er ekki flokkað 
munu nemendur fljótlega missa 
stjórn á talningunni. Það er ergilegt 
að þurfa að byrja á talningunni að 

11	 Samlagning	og		
	 frádráttur

Í	þessum	kafla	læra	nemendur	
hinar	hefðbundnu	reikningsað-
ferðir	í	samlagningu	og	frádrætti	
með	þriggja	stafa	tölum.	Þannig	
ná	þeir	valdi	á	skilvirkum	reikn-
ingsaðferðum,	í	fyrstu	með	tölum	
upp	að	1000.	Vinnan	við	þessar	
aðferðir	er	aðallega	byggð	á	
talnaskilningi	nemenda,	einkum	í	
tengslum	við	sætiskerfið.	Mikil-
vægast	í	hinni	hefðbundnu	reikn-
ingsaðferð	er	að	fengist	er	við	eitt	
sæti	í	sætiskerfinu	í	einu,	fyrst	
einingarnar,	síðan	tugina	og	að	
lokum	hundruðin.	Annað	mikil-
vægt	atriði	er	að	skipta	einingum	í	
tugi	og	tugum	í	hundruð	–	og	
öfugt.	

Með	spilum	og	mörgum	upp-
settum	dæmum	fá	nemendur	
tækifæri	til	að	æfa	aðferðina,	
vonandi	án	þess	að	það	komi	niður	
á	skilningi	þeirra	á	henni.

Viðfangsefni
■ Sætiskerfið
■ Að skipta einingum í tugi og 

tugum í hundruð – og öfugt
■ Sætisgildiskubbar

Kennsluleiðbeiningar
Áður en vinnan við þennan kafla 
hefst er gott að kennari rifji upp 
söguna um kindasmalann kæna, sjá 
ljósritunarblað 5 (Kindasmalinn kæni) 
í Sprota 3a kennarabók, svo og spilið 
Fyrstur upp í 3 hundruð, sem lýst er í 
sömu bók á bls. 17.

Á ljósritunarblaði 9 (Sagan um 
núll) aftast í þessari bók er að finna 
söguna um hinn óheppna indverska 
kaupmann sem uppi var fyrir um það 
bil 2000 árum. Við vitum að á 
Indlandi var notað sætiskerfi eins og 
okkar löngu áður en það var tekið 
upp í okkar heimshluta. Vitað er að 
tölustafirnir 1–9 voru notaðir í fyrstu 
og að 0 var tekið í notkun síðar. 
Sagan um kaupmanninn óheppna er 
góð lýsing á hlutverki tölustafsins 0, 
þ.e. að tákna tómt sæti í sætiskerfinu.
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•	 Spilinu	er	ætlað	að	efla	skilning	nemenda	á	sætiskerfinu,	svo	og	á	skiptingu	tíu	eininga	í	tug	og	tíu	tuga	í	hundrað.

SPIL		Fyrstur	upp	í	500

LEIKREGLUR
Fjöldi leikmanna: 2–4.
Búnaður: Tveir teningar.
Leikmenn kasta tveimur teningum til skiptis og nota tölurnar, sem 
upp koma, til að búa til tveggja stafa tölu. Ef leikmaður fær 3 og 5 á 
teningunum getur hann annaðhvor t búið til töluna 35 eða 53. Talan 
segir til um stigin sem leikmaður fær í þeirri umferð. Leikmenn skrifa 
töluna í töf luna og leggja við stigin sem þeir eiga úr fyrri umferðum. 
Sá vinnur sem kemst fyrstur upp í 500.

Hundruð Tugir Einingar

5
6

2
3

1 1 5

– Leikmaður fær fyrst                 , 

og skrifar 52 í töf luna.

– Næst fær hann                 ,

 skrifar 63 í töf luna

 og leggur saman.

– Hann hefur nú 115 stig

 og krossar yf ir tölurnar 

 úr fyrri köstum.

Dæmi:

tölu og mögulegt er. Það þýðir að 
þeir munu setja hærri töluna í hverju 
teningakasti í tugasætið.

Auðveldari	verkefni
Kennari vekur athygli nemenda á 
sætiskerfinu og uppbyggingu þess: 
Við röðum saman nokkrum tölu-
stöfum og myndum þannig tölu. Gildi 
tölustafanna fer eftir því í hvaða sæti 
þeir eru. Sætið hægra megin sýnir 
fjölda eininga upp í 9. Ef einingarnar 
verða fleiri skiptum við þeim í tugi. 
Fjöldi tuga sést í næsta sæti, tuga-
sætinu, allt upp í 9 tugi. Ef tugirnir 
eru fleiri flokkum við hverja 10 tugi í 
hundrað o.s.frv.

Gera má sætiskerfið áþreifanlegt 
með einingakubbum, tuglengjum og 
hundraðplötum eða með peningum 
(krónupeningum, tíköllum og 
hundraðköllum). Meðan á vinnu 
kaflans stendur er nauðsynlegt að 
nemendur, sem þess þurfa, fái við og 
við tækifæri til að nota áþreifanleg 
hjálpartæki. Jafnframt er mikilvægt að 
þessir nemendur fikri sig frá slíkri 
vinnu yfir í að nota teikningar og því 
næst tákn eins og tölustafina.

Leyfa má nemendum að nota 
áþreifanleg hjálpargögn við spilið á 
bls. 33. Þessa hluti leggja þeir í rétt 
sæti í töflunni. Í staðinn fyrir að skrifa 
5 og 2, eins og í sýnidæminu, leggja 
þeir fimm tuglengjur í tugasætið og 2 
einingakubba í einingasætið. Þeir geta 
einnig teiknað, t.d. tuglengju í 
tugasætið og hringi í einingasætið. Í 
öllum þessum tilvikum þurfa nem-
endur að flokka hlutina til að geta 
skipt þeim. Þetta má sjá í sýnidæminu 
í bókinni þar sem fyrst koma upp á 
teningunum tölurnar 5 og 2 og 
mynda töluna 52 og því næst 6 og 3 
og mynda töluna 63. Samtals hefur 
nemandinn fengið 115 stig.

Hundruð Tugir Einingar

Erfiðari	verkefni	og		
raunverkefni
Breyta má spilinu á bls. 33 með því 
að bæta einum tölustaf við. Þá er 
takmarkið að vera fyrstur upp í 5000. 
Þá þarf líka að stækka töfluna.

  Bls. 33
[•]	Fyrstur	upp	í	500	(spil)
Búnaður: Tveir teningar. Tafla sem 
sýnir hundruð, tugi og einingar eins 
og sú sem er í nemendabókinni.

Leikmenn kasta tveimur teningum 
til skiptis og búa til tveggja stafa tölu 
með tölunum sem upp koma á 
teningunum. Talan er skráð í töflu 
leikmannsins og myndar stigin sem 
hann fær. Því næst leggur leikmaður-
inn töluna við þá stigasummu sem 
hann á fyrir. Síðan krossar hann yfir 
töluna og fyrri summu þannig að 
einungis nýjasta summan gildir.

Þetta endurtaka leikmenn mörgum 
sinnum. Sá vinnur sem er fyrstur upp 
í 500 stig.

Leikmenn munu smám saman 
komast að raun um að það borgar 
sig að búa til eins stóra tveggja stafa 

er ef til vill auðveldara hjá Skrípó en 
það er líka auðvelt hjá Skrípólínu þar 
sem hún hefur sett alla krónupening-
ana niður í rörið, sem mælir hæð 
krónustaflans, og gerir það auð-
veldara að sjá hve krónurnar eru 
margar.)

■ Getið þið teiknað aðrar myntir sem 
samtals eru 238 kr.?

Látið nemendur teikna aðrar myntir. 
Þá skrifa þeir niðurstöðuna sem 
samlagningardæmi, sbr. textann á 
skólatöflunni á myndinni. Eftir að hafa 
teiknað nokkrar peningamyndir geta 
þeir sleppt því að teikna peningana 
og látið nægja að skrifa einungis 
samlagningardæmin.

Hundrere Tiere Enere
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11	•	Samlagning	og	frádráttur

•	 Kennari	og	nemendur	ræða	saman	um	hvernig	leysa	má	samlagningardæmin.
••	 Nemendur	reikna	dæmin	og	sýna	hvernig	þeir	hugsa.	Gott	er	ef	þeir	teikna	peningana.

Reiknaðu	dæmin.
	 126	+	243	=	

	 =												kr.

	 232	+	115	=	

	 =												kr.

	 346	+	232	=	

	 =												kr.

Reiknaðu	dæmið	156	+	221.

	 	 +	 	 =

Ég hugsa svona! Ég hugsa svona!
	
	100		+	200		=		300

	 50	+	 20	 =	 70

	 6	+	 1	 =	 7	 300	+	70	+	7	=	377

	 	 	 	 		377

369

347

578

Erfiðari	verkefni
Heilabrot
(Sjá verkefnablað 3.41 (Heilabrot 1 
– deiling.)
■ Björn gekk 17 km samtals á 

þremur dögum, jafn langt fyrstu 
tvo dagana en síðasta daginn gekk 
hann 2 km lengra en hina tvo. Hve 
marga kílómetra gekk hann hvern 
þessara þriggja daga? (5 km fyrstu 
tvo dagana og 7 km þann síðasta.)

■ Birna gekk 28 km samtals á fimm 
dögum. Hún gekk jafn langt á 
hverjum degi nema fyrsta daginn 
en þá gekk hún 3 km lengra en 
hina dagana. Hve marga kílómetra 
gekk hún hvern þessara fimm 
daga? (8 km fyrsta daginn og 5 km 
hina fjóra dagana.)

skipta má tölunum upp eftir sætum 
og leggja saman þær sem eru í sömu 
sætum, þ.e. einingar eru lagðar við 
einingar, tugir við tugi og hundruð 
við hundruð.

Sumar aðferðirnar eru skilvirkari 
en aðrar. Til dæmis er mjög seinlegt 
að teikna peninga öllum stundum. 
Samt sem áður er mikilvægt að 
nemendur noti aðferðir sem þeir 
skilja.

Auðveldari	verkefni
Einhverjir nemendur munu geta leyst 
dæmin á bls. 35 á auðveldari hátt ef 
þeir fá að nota flokkuð hjálpartæki, 
annaðhvort sætisgildiskubba eða 
peninga. Þýðingarmikið er að þessir 
nemendur taki smám saman upp að 
teikna í stað þess að nota áþreifanleg 
hjálpartæki.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 34
[•]	Samræðumynd
Nemendur reikna fyrst svarið við 
dæminu 156 + 221. Kennari bendir 
þeim á að ekki skiptir mestu máli 
hvert svarið er – það stendur skrifað 
í sýnidæminu. Mestu skiptir hvernig 
nemendur hugsa þegar þeir reikna. 
Gott er að láta einhverja þeirra segja 
frá aðferðum sínum.

Kennari spyr nemendur hvort þeir 
geti útskýrt hvernig Skrípó og 
Skrípólína reiknuðu dæmið. Bæði 
tóku hundruðin fyrir sérstaklega, 
einnig tugina og einingarnar. En 
Skrípó hefur skrifað útreikninginn á 
nákvæmari hátt. Auðvelt er að sjá og 
skilja hvernig hann reiknaði. Hjá 
Skrípólínu þurfum við að giska á að 
hún hafi reiknað þannig: 200 + 100 = 
300 o.s.frv.

[••]	Leggja	saman
Nemendur leggja saman tölurnar. 
Þeir geta stuðst við peningamynd-
irnar eða aðeins gengið út frá 
tölustöfunum. Þeir ráða hvað þeir 
skrifa í svarreitina en rétt er að 
benda þeim á að skrá útreikningana 
þannig að aðrir geti skilið þá.

 Bls. 35
[•] Leggja saman
Nemendur reikna dæmin og nota 
aðferðir að vild. Þurfi þeir meira 
pláss geta þeir notað reikningshefti 
sín. Kennari þarf að ganga um 
kennslustofuna og fylgjast með hvaða 
aðferðum þeir beita. Hann hvetur 
nemendur, sem nota hugareikning í 
miklum mæli, til að skrá útreikning-
ana eftir á þannig að þeir geti útskýrt 
aðferðir sínar fyrir öðrum.

Í upprifjuninni er mikilvægt að 
meta samlagningaraðferðirnar. 
Kennari leggur áherslu á hvernig 

Viðfangsefni
■ Talnaskilningur
■ Skipting talna eftir sætum í 

einingar, tugi og hundruð
■ Aðferðir til að leggja saman 

þriggja stafa tölur þar sem 
farið er yfir tug
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•	 Nemendur	reikna	dæmin	og	sýna	hvernig	þeir	hugsa.

Reiknaðu	dæmin.

434	+	125	=

512	+	273	=

208	+	381	=

652	+	234	=

559

785

589

886

Margar lausnir eru á þessu verkefni:

41 + 17 + 17 + 13 + 6 + 6 = 100
30 + 17 + 17 + 17 + 13 + 6 = 100
41 + 13 + 13 + 13 + 13 + 7 = 100

Fleiri lausnir eru mögulegar ef 
nemendur rökstyðja það með því að 
þeir hitti ef til vill ekki með öllum 
örvunum. Rétt er að taka þau svör 
einnig til greina.

Jatsí	(spil)
Búnaður: Fimm teningar fyrir hvern 
nemendahóp og jatsí-blað, sjá 
verkefnablað 3.40 (Jatsí –stigablað).
Allir nemendur skrá niðurstöður 
sínar á jatsí-stigablaðið þar sem einn 
reitur er fyrir töluna 1 á teningunum, 
annar reitur fyrir töluna 2 o.s.frv.

Leikmenn kasta til skiptis öllum 
teningunum í einu en hver þeirra má 
kasta þrisvar í senn. Eftir fyrsta kastið 
ákveður leikmaður hvaða tölu hann 
hyggst safna í þeirri umferð. Hann 
leggur því til hliðar teningana með 
viðkomandi tölu, kastar hinum 
teningunum aftur og endurtekur 
leikinn í annað og að síðustu í þriðja 
skiptið. Síðan finnur hann summu 
teninganna, sem eru með réttri tölu, 
og skrifar hana í réttan reit á 
jatsí-stigablaðinu undir sínu nafni.

Eftir fimmtán umferðir er búið að 
fylla alla reitina út. Sá vinnur sem er 
með hæstu heildarsummuna.

Pílukast
Markmiðið með þessu verkefni er að 
búa til summuna 100 með því að 
velja saman tölur á ýmsa  
vegu, sjá verkefna- 
blað 4.27  
(Pílukast 1) í  
verkefnahefti  
Sprota 4a.

Nemendur geta einnig búið til svipuð 
verkefni fyrir bekkjarfélagana. Þeir 
skrifa verkefnin á tölvu og búa til 
verkefnisspjöld, helst með teikn-
ingum. Spjöldin má tölusetja og safna 
saman í „heilabrotakassa“ bekkjar-
deildarinnar.

Raunverkefni
Búðarleikur
Búnaður: Veggspjald með nokkrum 
vörum ásamt verði á verðbilinu 
15–500 kr.

Nemendur búa til verkefnablað 
hver fyrir annan með því að velja 
tvær vörur af veggspjaldinu. Verk-
efnið felst í að finna hvað vörurnar 
kosta samtals. Nemendur verða 
annaðhvort að skrifa eða teikna, 
hvaða vörur er um að ræða, og skrá 
vöruverðið, t.d. þannig:

41

17 7

136
30

Hugmyndir	og	athugasemdir
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11	•	Samlagning	og	frádráttur

•	 Kennari	og	nemendur	ræða	saman	um	hvernig	hægt	er	að	setja	dæmin	upp	þannig	að	önnur	talan	sé	undir	hinni.
••	 Nemendur	reikna	dæmin.	Þeir	byrja	á	að	leggja	saman	einingarnar,	síðan	tugina	og	loks	hundruðin.

Hve	margar	einingar,	tugir	og	hundruð?

Reiknaðu	dæmið	241	+	135.

	 	 2		4	1

	 +	 1		3	5

	 	 3		7	6

	 1	+	5	 6

	 40	+	30	 7	0

	 200	+	100	 3	0	0

	 	 3	7	6

1 2 4

+ 2 3 2

6 2 0

+ 2 7 3

3 4 7

+ 2 5 1

3 1 5

+ 1 2 1

4 0 3

+ 3 9 2

2 3 5

+ 6 2 3

4 3 1

+ 5 0 2

5 4 5

+ 3 3 4

4 4 9

+ 3 5 0

2 4 4

+ 3 0 2

6 7 2

+ 3 2 7

7 0 6

+ 1 7 3

Þá kemur út …

SJÁÐU
hvað ég gat!

hu
nd
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ð
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ni
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ð

tu
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r
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ni
ng

ar

 3 5 6  4 3 6  9 3 3  5 4 6

 8 9 3  7 9 5  8 7 9  9 9 9

 5 9 8  8 5 8  7 9 9  8 7 9

■ Hvað er Skrípólína að gera? (Hún 
sýnir einmitt að hægt er að skipta 10 
af 12 krónupeningunum í tíkall (eða 
einn tug), þ.e. hún geymir einn tug.)

■ Hve margir krónupeningar eru þá 
eftir? (2.)

■ Og hvað eru þá tíkallarnir orðnir 
margir? (1 + 2 plús tíkallinn sem 
geymdur var, samtals 4.)

Að lokum sýnir kennari hvernig 
venjan er að skrá skiptinguna, þ.e. 
það sem geymt er, í hinni hefð-
bundnu reikningsaðferð. Það er sýnt 
í rúðunetinu neðst til vinstri á 
blaðsíðunni.

Auðveldari	verkefni
Gott er að láta nemendur nota 
áþreifanleg hjálpartæki (peninga, 
sætisgildiskubba eða teikningar af 

 Bls. 37
[•]	Samræðumynd
Kennari fær nemendum samsvarandi 
verkefni þar sem þarf að geyma og 
fylgist með hvernig fer.

Síðan fer kennari nákvæmlega 
gegnum sýnidæmið á blaðsíðunni. 
Hann leggur mesta áherslu á að sýna 
tengslin milli þess að vinna verkefnið 
með áþreifanlegum hjálpartækjum, 
t.d. peningum, og þess að nota 
einungis tölustafi.
■ Á myndinni á miðri blaðsíðunni hefur 

tölunum verið breytt í peningamyndir. 
Hvað eru krónupeningarnir margir 
samtals? (12.)

■ Hvernig skrifum við „tólf“ með 
tölustöfum? (Þannig: 12, þ.e. 1 í 
tugasætið og 2 í einingasætið.)

■ Er „tólf“ hið sama og einn tugur og 
tvær einingar? (Já.)

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 36 
[•]	Samræðumynd
Segið nemendum að auðvelda megi 
samlagningu stórra talna með því að 
raða tölunum upp hverri undir aðra 
og leggja sérstaklega saman tölurnar 
sem eru í sama sæti. Með þessari 
uppsetningu sé auðvelt að sjá hvaða 
tölur eigi að leggja saman.
■ Hve mörg hundruð eru samtals í 

tölunum tveimur, 241 og 135? (2 + 
1 = 3.)

■ Og hvað eru tugirnir margir samtals? 
(4 + 3 = 7.)

■ Þið sjáið að Skrípó og Skrípólínu 
skrifa þetta á mismunandi hátt. 
Hvora aðferðina finnst ykkur 
auðveldara að skilja? (Einhverjum 
finnst ef til vill að aðferð Skrípó sé 
auðveldari þar sem hann sýnir alla 
útreikningana. Öðrum kann að 
finnast aðferð Skrípólínu einföldust 
þar sem hún skrifar ekkert meira en 
hið allra nauðsynlegasta.)

■ Reikna þau Skrípó og Skrípólína á 
mismunandi hátt eða eru þetta 
aðeins tvær ólíkar aðferðir við að 
skrifa sömu útreikningana? (Þetta er 
í raun og veru sama aðferðin en 
Skrípó skrifar útreikningana að fullu. 
Þess vegna skrifar hann 40 + 30 = 
70 en Skrípólína skrifar einungis 4 + 
3 = 7 í tugasætið.)

[••]	Leggja	saman
Nemendur leggja saman tvær þriggja 
stafa tölur í hverju dæmi.

Hér er verkefnið sett fram með 
spurningunni: „Hve margar einingar, 
tugir og hundruð?“ Það bendir til að 
auðveldast sé að mörgu leyti að 
byrja á einingunum. Samt sem áður 
er ekki nauðsynlegt að taka þetta til 
umræðu með nemendum nú. Betra 
er að bíða með það þar til nem-
endur fá verkefni þar sem þarf að 
geyma (skipta einingum í tug eða 
tugum í hundruð) og því betra að 
byrja á einingunum. Í þessum 
verkefnum, þar sem ekki þarf að 
geyma, skiptir ekki máli hvort byrjað 
er á hundruðunum eða einingunum.

Viðfangsefni
■ Samlagning uppsettra dæma 

þar sem farið er yfir tug og án 
þess
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•	 Kennari	og	nemendur	ræða	saman	um	hvernig	leysa	má	dæmi	þar	sem	farið	er	yfir	tug	og	það	þarf	að	geyma.

Reiknaðu	dæmið	217	+	125.

Sjáðu!

 217

	 125

Við	skrifum	dæmið	þannig:

2 1 7
+ 1 2 5

1

2 1 7

+ 1 2 5

3 4 2
=

Við skiptum 
10 krónupeningum 

í einn tug.

Mundu!

Hvað getum við gert hér?
Þetta er meira en

10 einingar.

Við setjum dæmið 
svona upp.

tvisvar og leggja síðan tölurnar 
saman.

6 1 4
+ 4 5 6

6 1 4

+ 4 5 6

=

Raunverkefni
Æfingadæmi
Þegar nemendur hafa skilið rökin að 
baki hefðbundnum reikningsað-
ferðum með uppsettum dæmum er 
sjálfsagt að gefa þeim tækifæri til að 
æfa sig frekar í aðferðinni. Fleiri 
dæmi eru síðar í kaflanum, bæði í 
nemendabókinni og æfingaheftinu. 
Auk þess eru fleiri dæmi á verkefna-
blöðum 3.2–3.3 (Uppsett dæmi 1–2) í 
verkefnahefti Sprota 3a þar sem 
ýmist þarf ekki að geyma (verkefna-
blað 3.2) eða þarf að geyma (verk-
efnablað 3.3). 

Nemendur geta einnig búið sjálfir 
til dæmi með því að kasta þremur 
teningum eða draga þrjú spil og búa 
til þriggja stafa tölu. Þetta gera þeir 

slíku). Mikilvægt er að nemendur, 
sem eiga í erfiðleikum með þennan 
námsþátt, vinni færri verkefni og noti 
þá áþreifanleg hjálpargögn, sem m.a. 
geri verkefnin sýnilegri, í stað þess að 
reikna mörg uppsett dæmi til að læra 
aðferðina utan að án þess að skiln- 
ingur sé fyrir hendi.

Erfiðari	verkefni
Kennari breytir tölunum í dæmunum 
á bls. 36 þannig að farið sé yfir tug 
einnig í tugasætinu og hundraða-
sætinu.

3 1 5
+ 1 2 1
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11	•	Samlagning	og	frádráttur

•	 Nemendur	reikna	dæmin.	Þeir	byrja	á	að	leggja	saman	einingarnar,	síðan	tugina	og	loks	hundruðin.
••	 Nemendur	reikna	samlagningardæmin,	skrá	svörin	og	draga	strik	í	bryggjuna	með	réttu	svari.

Reiknaðu	dæmin.

Dragðu	strik	frá	bátunum	að	réttri	bryggju.

1 2 7

+ 2 3 6

4 1 8

+ 5 6 8

1 2 8

+ 7 5 9

5 3 6

+ 1 4 8

2 1 7

+ 6 4 5

3 1 9

+ 6 7

6 3 9

+ 1 1 7

1 0 7

+ 3 0 5

	

3 5 5

+ 2 8 3

2 7 3

+ 3 6 4

	

8 6

+ 4 9 5

5 0 6

+ 2 9 6

	

			357

+	196

									

			421

+	122

									

			181
+	272
									

			266
+	277
	 						

			127
+	326
	 									

			316

+	237

		
												

453 543 553

 3 6 3  7 5 6 6 8 4  4 1 2

 9 8 6

 8 8 7

543

553

453 553

453
543

 6 3 8

 5 7 1

 8 6 2

 3 8 6

 6 3 7

 8 0 2

reitina og þar með búið til þriggja 
stafa tölu. Þegar allir hafa skrifað 
þriggja stafa tölu í reiti nr. 1 vinnur sá 
sem er með stærstu töluna. Einnig 
má nota regluna að sá fái 1 stig sem 
hafi stærstu töluna.

Leikmenn endurtaka nú leikinn og 
nota reiti nr. 2 í annarri umferð, síðan 
reiti 3 og 4 og jafnvel fleiri reiti en þá 
geta þeir notað reikningshefti sín. Sá 
vinnur sem hefur flest stig eftir fjórar 
(eða fleiri) umferðir.

[••]	Hver	fær	hæstu	summuna?	
(spil)

Búnaður: Teningur
Spilið er fyrir 2–4 leikmenn. 

Leikmenn byrja á að búa til dæmi í 
rúðunetinu lengst til vinstri. Þeir kasta 
teningi til skiptis samtals fimm sinnum. 
Eftir hvert kast skrifar sá sem á leik 

gagnleg námsaðferð, einkum til að 
geta betur munað ákveðin atriði. 
Með því að spila sama spilið nokkr-
um sinnum nota nemendur stað-
reyndaþekkingu sína og reiknings-
færni aftur og aftur þannig að þeir 
muna þessa þætti betur. Með 
skemmtilegu spili fá þeir mikla 
endurtekningu án þess að hún verði 
leiðinleg.

[•]	Hver	fær	hæstu	töluna?	(spil)
Búnaður: Teningur.

Leikmenn spila saman í 2–4 manna 
hópum. Þeir byrja með reitina sem 
merktir eru með 1. Þeir kasta teningi 
til skiptis samtals þrisvar. Eftir hvert 
kast skrifar leikmaðurinn töluna, sem 
upp kemur á teningnum, í einhvern 
reitanna þriggja sem lausir eru. Eftir 
þrjú köst hefur leikmaður fyllt alla 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 38
[•]	Samlagning
Nemendur leggja saman tölurnar í 
hverju dæmi.
■ Skiptir máli hvort maður leggur 

saman hundruð fyrst og síðan tugi 
eða hvort byrjað er á að leggja 
saman einingarnar? (Já, þegar þarf 
að geyma eins og raunin er í fyrsta 
dæminu. Þá kemur út 3 hundruð og 
síðan 5 tugir. En einn tugur frá 
einingunum á að bætast við tugina 
þannig að stroka þarf út tölustafinn 
5 og skrifa 6 í staðinn. Þess vegna er 
einfaldara að byrja á einingunum.)

Í tveimur dæmum í neðstu línu á að 
leggja tveggja stafa tölu við þriggja 
stafa tölu. Þetta krefst sérstakrar 
aðgætni þegar skrifa á tölurnar hvora 
undir annarri. Kennari sýnir nem-
endum hvernig auðveldlega er hægt 
að fara villur vegar, til að mynda með 
dæminu: 54 + 231:

5 4 5 4

+ 2 3 1 + 2 3 1

7 7 1 2 8 5

■ Hvort svarið er rétt? (285.)
■ Hvers vegna er aðferðin vinstra 

megin röng? (Vegna þess að þar eru 
einingar ekki lagðar við einingar og 
ekki heldur tugir við tugi. Þess í stað 
eru 5 tugir lagðir við 2 hundruð og 4 
einingar við 3 tugi. Þess vegna verður 
svarið rangt.)

	[••]	Leggja	saman
Nemendur leggja saman tölurnar á 
hverjum bát og skrá svörin. Síðan 
draga þeir strik frá hverju svari (báti) 
að bryggjunni þar sem sömu tölu er 
að finna.

 Bls. 39
Gott er að kennari minni nemendur 
á hvers vegna spil eru notuð í 
stærðfræðináminu. Að spila er 

Viðfangsefni
■ Samlagning uppsettra dæmi 

með hefðbundinni reiknings-
aðferð
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•/••/•••	 Spilunum	er	ætlað	að	efla	skilning	nemenda	á	sætiskerfinu.

Hver	fær	 	
hæstu	töluna?

	 1.		 2.	

	 3.		 4.	

Hver	fær	 	
hæstu	summuna?

Hver	fær	 	
hæstu	summuna?

LEIKREGLUR
Leikmenn kasta teningi þrisvar. Eftir hvert kast skrifar leik-
maður það sem upp kom í eininga-, tuga- eða hundraða-
sæti. Sá sem fær hæstu töluna í hverri umferð fær eitt stig. 
Sá vinnur sem hefur fengið f lest stig eftir f jórar umferðir.

LEIKREGLUR
Leikmenn kasta teningi f imm sinnum og búa til eina þriggja 
og eina tveggja stafa tölu. Sá vinnur sem fær hæstu summuna.

LEIKREGLUR
Leikmenn kasta teningi sex sinnum og búa til tvær þriggja 
stafa tölur. Sá vinnur sem fær hæstu summuna.

+

	

+ + +

+

	

+

	

verkefni og noti þá áþreifanleg 
hjálpartæki, sem m.a. gera verkefnin 
sýnilegri, frekar en að reikna mörg 
uppsett dæmi til að læra aðferðina 
utan að án þess að skilningur sé fyrir 
hendi.

Erfiðari	verkefni	
Nemendur nota tening með tölunum 
0–9 í spilunum á bls. 39. Ef teningur-
inn er með tölurnar 1–10 má ákveða 
að talan 10 á teningnum tákni 0. 
Einnig má nota spilastokk og láta 
nemendur draga spil í stað þess að 
kasta teningi. Loks má nota spil með 
spilunum 1 (ás) til 9. Þetta veldur því 
að oftar þarf að geyma en þegar 
venjulegur teningur er notaður.

Raunverkefni
Afbrigði	af	spili	neðst	á	bls.	39
Búnaður: Teningur eða spilastokkur, 
verkefnablað 3.75 (Stærsta summan).

Leikmenn kasta teningi eða draga 
spil til skiptis sex sinnum þar til 
rúðunetið fyrir hvert dæmi hefur 
verið fyllt út. Nemendur geta 
annaðhvort notað einungis tölur úr 
eigin teningskasti eða tölur annarra. 
Síðan eru tölurnar tvær lagðar 
saman og sá vinnur sem er með 
stærstu summuna. Markmiðið er að 
komast eins nálægt 1000 og hægt er 
en ekki má fara yfir 1000 því sá tapar 
sem það gerir. Meðan á spilinu 
stendur þurfa nemendur ætíð að 
gæta þess að ekki sé farið yfir tug 
nema það sé með vilja gert. Það er 
afar auðvelt að fara yfir 1000 ef 
viðkomandi leikmaður skipuleggur 
ekki nákvæmlega hvernig hann notar 
tölurnar.

Meiri	þjálfun	í	uppsettum	sam-
lagningardæmum
Á eftirfarandi verkefnablöðum eru 
ýmis uppsett dæmi: verkefnablöð 
92–97 (Talnadæmi 1–4 og Talnadæmi 
5–7, uppsett) í verkefnahefti Sprota 
2b, verkefnablöðum 3.2–3.3 (Uppsett 
dæmi 1–2, þriggja stafa tölur án þess 
að farið sé yfir tug og þar sem farið er 
yfir tug) í verkefnahefti Sprota 3a og 
3.74 (Uppsett dæmi 3 – samlagning).

búið til samlagningardæmi. Síðan 
reiknar hann dæmið. Þegar allir hafa 
fyllt inn í sitt rúðunet og reiknað 
dæmin athuga leikmenn hver hefur 
hæstu summuna. Sá vinnur spilið í 
þeirri umferð.

Fyrir getur komið að leikmaður 
þurfi að geyma, einnig í hundraða-
sætinu, þannig að svarið verði hærra 
en 1000.

Leikmenn fylla einnig út í rúðu-
netin til hægri og ef til vill fleiri 
rúðunet og nota þá reikningshefti sín.

Auðveldari	verkefni
Nemendur nota áþreifanleg hjálpar-
gögn eins og peninga eða sætisgildis-
kubba eða jafnvel teikningar af slíkum 
gögnum. Meira máli skiptir að 
nemendur, sem eiga í erfiðleikum 
með þennan námsþátt, vinni færri 

töluna, sem upp kemur á teningnum, í 
lausan reit í tveimur efri röðunum. 
Eftir fimm köst hefur hann fyllt út í 
alla reitina og þar með skrifað 
samlagningardæmi. Hann leggur saman 
og skrifar svarið í neðstu reitina. Sá 
leikmaður vinnur umferðina sem er 
með stærstu summuna.

[•••]	 Hver	fær	hæstu	summuna?	
(spil)

Búnaður: Teningur.
Leikmenn spila saman í 2–4 manna 

hópum. Þeir byrja á að búa til dæmi í 
rúðunetinu lengst til vinstri með því 
að kasta teningi til skiptis samtals sex 
sinnum. Eftir hvert kast skrifar sá 
sem á leik töluna, sem upp kemur, í 
lausan reit í tveimur efri röðunum í 
rúðunetinu. Eftir sex köst hefur 
leikmaðurinn fyllt inn í alla reitina og 
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11	•	Samlagning	og	frádráttur

•	 Kennari	og	nemendur	ræða	saman	um	hvernig	leysa	megi	verkefnið.
••	 Nemendur	reikna	dæmin	og	sýna	hvernig	þeir	hugsa.

Reiknaðu	dæmin.	Sýndu	hvernig	þú	hugsar.

	 340	–	120	=	

	 =												kr.

	 580	–	230	=	

	 =												kr.

	 645	–	424	=	

	 =												kr.

Reiknaðu	dæmið	365	–	221.
Þú	átt: Þú	kaupir:

	
	 300	 –	 200	 =	100

	 60	 –	 20	 =	 40

	 5	 –	 1	 =	 4	 	 100	+	40	+	4	=	144

	 	 	 	 		144

 230 kr.

 120 kr.

 230 kr.

 120 kr.

 221 kr.

Ég hugsa svona! Ég hugsa svona!

424 kr.

220

350

221

miklu máli þegar hefðbundin reikn-
ingsaðferð er notuð, þ.e. þegar 
tölustafir í sömu sætum eru settir 
hverjir undir aðra.

Auðveldari	verkefni
Fyrir einhverja nemendur verður 
vinnan auðveldari ef þeir geta notað 
peninga eða sætisgildiskubba. 
Mikilvægt er að fá þessa nemendur 
smám saman til að teikna sér til 
hjápar frekar en að nota áþreifanleg 
hjálpargögn, sbr. sýnidæmið á bls. 40.

Til að sýna gildi tölustafanna getur 
verið gagnlegt að nota töluspjöld 
(ljósritunarblöð 2–4 (Töluspjöld 1–3) 
aftast í þessari bók.) Margir nem-
endur munu hafa áfram þörf fyrir að 
gildi tölustafanna verði þannig gerð 
sýnileg.

nemendur, sem reikna mikið í 
huganum, til að skrá útreikningana 
eftir á til að þeir geti útskýrt að-
ferðir sínar fyrir öðrum.

[••]	Draga	frá
Nemendur finna mismuninn með því 
að draga neðri töluna frá þeirri efri. 
Vonandi muna þeir – vegna fyrri 
uppsettra samlagningardæma – hvers 
vegna hentugt er að setja dæmin upp. 
Einfaldast er að reikna út úr hverju 
sæti fyrir sig.

Í upprifjuninni er mikilvægt að 
meta frádráttaraðferðirnar. Sérstak-
lega þarf að vekja athygli nemenda á 
hvernig tölunum er skipt upp eftir 
sætum og hvert sæti fyrir sig reiknað 
út: einingar dregnar frá einingum, 
tugir frá tugum og hundruð frá 
hundruðum. Þetta skiptir sérlega 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 40
[•]	Samræðumynd
Nemendur reikna fyrst svarið við 
dæminu 365 – 221. Kennari bendir 
þeim á að ekki skiptir mestu máli 
hvert svarið er – það stendur skrifað 
í sýnidæminu! Mestu skiptir hvernig 
nemendur hugsa þegar þeir reikna. 
Gott er að láta einhverja þeirra segja 
frá aðferðum sínum.

Kennari spyr nemendur hvort þeir 
geti útskýrt hvernig Skrípó og 
Skrípólína reiknuðu dæmið. Bæði 
tóku hundruðin fyrir sérstaklega, 
einnig tugina og einingarnar. En 
Skrípó hefur skrifað útreikninginn 
nákvæmar. Auðvelt er að sjá og skilja 
hvernig hann reiknaði. Hjá Skrípólínu 
þurfum við að giska á að hún hafi 
reiknað þannig: 300 – 200 = 100

Gott er að sýna nemendum 
hvernig útreikningur Skrípó tengist 
því sem gert er með peningum. Við 
búum töluna 365 til með 3 hundrað-
köllum, 6 tíköllum og 5 krónupen-
ingum. Þegar 200 eru dregin frá 
samsvarar það því að krossa yfir 2 
hundraðkalla þannig að 1 hundrað-
kall verði eftir o.s.frv.

[••]	Draga	frá
Nemendur leysa frádráttardæmin. 
Þeir geta stuðst við peningamynd-
irnar og dregið frá með því að 
krossa yfir þá upphæð sem draga á 
frá. Einnig geta þeir horft aðeins á 
tölustafina. Nemendur skrifa það 
sem þeir vilja í svarreitina en gott er 
að hvetja þá til að skrifa þannig að 
aðrir geti skilið hvernig þeir reikn-
uðu dæmin.

 Bls. 41
[•]	Draga	frá
Nemendur reikna dæmin með 
aðferðum sem þeir kjósa. Kennari 
gengur um kennslustofuna og fylgist 
með aðferðum þeirra. Hvetja skal 

Viðfangsefni
■ Frádráttur með þriggja stafa 

tölum án þess að farið sé yfir 
tug

■ Kynning á uppsettum dæmum 
í frádrætti
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•	 Nemendur	reikna	dæmin	og	sýna	hvernig	þeir	hugsa.
••	 Nemendur	reikna	frádráttardæmin.	Þeir	byrja	á	einingunum,	síðan	reikna	þeir	tugina	og	að	lokum	hundruðin.

Reiknaðu	dæmin.

Reiknaðu	dæmin.

538		–	215	 5 8 6

– 1 3 5

	

5 5 9

– 3 2 7

	

9 6 6

– 3 4 5

	

7 9 3

– 2 6 1

	

3 5 7

– 1 1 1

	

8 4 6

– 3 2 3

	

8 5 8

– 4 2 7

	

5 9 7

– 3 6 2

	

5 3 8
– 2 1 5
	 3 2 3

748	–	216	=	 547	–	315	=

hu
nd

ru
ð

tu
gi

r
ei

ni
ng

ar

Ég set seinni 
töluna undir hina.

532 232

 2 4 6 4 5 1

 5 2 3 2 3 2

 4 3 1 2 3 5  6 2 1 5 3 2

Leikmenn kasta teningi fimm sinnum 
og búa til eina þriggja stafa tölu og 
eina tveggja stafa tölu. Síðan draga 
þeir tveggja stafa töluna frá þriggja 
stafa tölunni. Sá vinnur sem fær 
stærsta mismuninn. Einnig má nota 
þá reglu að sá vinni sem fái minnsta 
mismuninn.

með þriggja stafa tölum með háum 
tölustöfum og aðra hrúgu með 
tölum úr lágum tölustöfum.

Raunverkefni
Skjóta	niður	tölustafi	(spil)
Nemendur spila Skjóta niður tölu- 
stafi sem lýst er á bls. 23 í þessari bók.

Stærsti	eða	minnsti	mismunur	
(spil)
Búnaður: Teningur, ef til vill spila-
stokkur, eyðublað til að skrifa dæmi í. 
Nota má eyðublað sem þetta:

–

500
200

30
10

8
5–

500308
200105–

Erfiðari	verkefni
Æfingadæmi
Þegar nemendur hafa skilið rökin að 
baki hinum hefðbundnu reikningsað-
ferðum með uppsettum dæmum er 
sjálfsagt að gefa þeim tækifæri til að 
æfa sig frekar í aðferðinni. Fleiri 
dæmi eru síðar í kaflanum, bæði í 
nemendabókinni og æfingaheftinu.

Nemendur geta einnig búið sjálfir 
til dæmi. Þeir skrifa þá þriggja stafa 
tölur á litla miða, brjóta þá saman og 
setja í hrúgu. Síðan draga þeir tvo 
miða og eiga að draga minni töluna 
frá þeirri stærri. Ef sleppa á því að 
taka til láns má búa til eina hrúgu 
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11	•	Samlagning	og	frádráttur

•	 Kennari	og	nemendur	ræða	saman	um	hvernig	hægt	er	að	reikna	frádráttardæmi	þar	sem	farið	er	yfir	tug		
og	taka	þarf	til	láns.

Reiknaðu	dæmið	462	–	127.

Sjáðu!

 462

	

Við	skrifum	dæmið	þannig:

4 6 2
– 1 2 7
	

Við setjum 
dæmið upp.

Hvað getum við gert hér?
Við getum ekki dregið frá  
7 einingar þegar við höfum 

bara 2 einingar!

Nú höfum við 12 einingar
og getum dregið 7 einingar frá.

Mundu!

=

10

4 6 2

– 1 2 7

	 3 3 5

Við tökum einn tug 
og skiptum honum  
í 10 krónupeninga.

Þá verða einingarnar 
nógu margar.

 Bls. 43
[•]	Reikna	frádráttardæmi
Nemendur reikna frádráttardæmin. 
Þeir þurfa á nokkrum stöðum að 
taka tug til láns með því að skipta 
honum í tíu einingar. Í dæmunum í 
neðstu röð eru tugirnir ekki nógu 
margir. Þá þurfa nemendur að skipta 
hundraði í tugi. Í byrjun er rétt að 
láta þá velta vöngum yfir hvernig það 
skuli gert. Í upprifjuninni skiptir miklu 
að vekja athygli nemenda á að þetta 
samsvari því þegar við skiptum tug í 
tíu einingar.

Í tveimur síðustu dæmunum á að 
draga tveggja stafa tölu frá þriggja 
stafa tölu. Hið sama á við hér og í 
samlagningu að mikilvægt er að setja 
tölurnar í rétt sæti þannig að 
einingarnar séu skrifaðar undir 
einingum og tugirnir undir tugum.

fyrst er reiknað 10 – 7 = 3 og því 
næst bætt við einingunum tveimur 
sem fyrir voru 3 + 2 = 5. Hin leiðin 
er að leggja saman tug og einingar 
fyrst og draga síðan frá. Í sýnidæminu 
þýðir þetta að fyrst er lagt saman  
(í huganum): 10 + 2 = 12 og síðan 
dregið frá: 12 – 7 = 5. 

Ef síðari leiðin er farin kjósa 
margir kennarar frekar að láta 
nemendur skrá strax summuna af 
tugnum og einingunum. Þá er talan 
12 skrifuð í stað 10 fyrir ofan 
einingarnar í dæminu neðst til vinstri. 
Jafnframt er skráð það sem eftir er 
af tugunum, þ.e. talan 5 fyrir ofan 6 í 
tugasætinu.

Önnur þessara leiða er ekkert 
betri en hin þannig að nemendur 
geta farið þá leið sem þeim hentar 
betur.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 42
[•]	Samræðumynd
Kennari lætur nemendur spreyta sig 
á samsvarandi dæmi þar sem taka 
þarf til láns og fylgist með hvernig 
þeim vegnar.

Síðan fer kennari vandlega í 
gegnum sýnidæmið á blaðsíðunni. 
Hann þarf að leggja sérstaka áherslu 
á að sýna tengslin milli þess hvernig 
frádrátturinn fer fram með áþreifan-
legum hjálpargögnum (peningum) og 
með tölustöfum.
■ Á myndinni á miðri blaðsíðunni hefur 

tölunum verið breytt í peninga. Hvað 
eru krónupeningarnir margir? (2.)

■ Við eigum að draga 7 einingar frá en 
við höfum ekki svo margar einingar. 
En við eigum marga tíkalla, sex 
stykki! Hvað eigum við þá marga 
krónupeninga alls ef við skiptum 
einum tíkallinum í tíu krónupeninga, 
þ.e. ef við tökum einn tíkall til láns? 
(12.)

■ Og þá eigum við nóga krónupeninga 
til að geta dregið 7 frá. Hve margir 
krónupeningar eru þá eftir? (5.)

■ Hve marga tíkalla eigum við eftir; þið 
verðið að gæta að því að draga á frá 
2 en við höfum þegar tekið einn 
tíkallinn til láns. (3.)

■ Hve mörg hundruð eigum við eftir 
þegar við erum búin að draga eitt 
hundrað frá? (3.)

■ Þá eigum við eftir 3 hundruð, 3 tugi 
og 5 einingar, sem sagt 335!

Kennari sýnir nemendum að lokum 
hvernig sýnt er í hinni hefðbundnu 
reikningsaðferð hvernig tekið er til 
láns, þ.e. með striki yfir tölustafinn 6 
og tölunni 10 fyrir ofan tölustafinn 2 
í einingasætinu.

Þegar einn tugur hefur verið 
tekinn til láns, þ.e. einum tug hefur 
verið skipt í 10 einingar (eða 10 
krónupeninga), eru tvær leiðir 
mögulegar til að draga frá í eininga-
sætinu. Önnur leiðin er sú að draga 
fyrst frá tugnum sem tekinn var til 
láns. Í sýnidæminu þýðir þetta að 

Viðfangsefni
■ Frádráttur með hefðbundinni 

reikningsaðferð þar sem farið 
er yfir tug
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•	 Nemendur	reikna	frádráttardæmin.	Þeir	byrja	á	einingunum,	síðan	reikna	þeir	tugina	og	loks	hundruðin.
••	 Nemendur	reikna	frádráttardæmin	á	blöðrunum,	skrá	svörin	og	draga	strik	að	persónunni	sem	er	með	rétta	svarið.

Reiknaðu	dæmin.

Dragðu	strik	frá	blöðrunum	að	réttri	persónu.

2 5 3

– 1 3 8

	

5 8 6

– 3 4 3

	

6 4 7

– 2 6 5

	

5 8 3

– 1 6 1

	

7 3 4

– 5 1 6

	

8 1 3

– 3 6 0

	

4 6 2

– 2 2 7

	

9 7 3

– 5 4 4

	

7 5 0

– 1 1 3

	

3 8 1

– 2 6 8

	

4 8 2

– 5 8

	

6 3 5

– 2 6

	

366 536356

			777
–	241
			 																	

			683
–	327
														

			591
–	225
			 																	

			721
–	185
														

			548
–	182
			 																	

			627
–	271
			 																	

 4 2 2 1 1 5  2 3 5  4 2 9

 2 1 8

 4 5 3

 2 4 3

 3 8 2

536

366

356

536

366

356

 6 3 7  1 1 3

 4 2 4  6 0 9
Kennari útvegar vöruskrár og 

auglýsingabæklinga, til dæmis yfir 
fatnað, leikföng, raftækjavörur eða 
íþróttavörur.

Hver nemandi eða nemendahópur 
fær til dæmis 1000 kr. til umráða. 
Einhverjir nemenda nota ef til vill 
kennslupeninga en aðrir skrá 
einungis reikningsdæmi í reiknings-
heftin sín.

Mikilvægt er að nemendur haldi 
bókhald yfir kaupin þar sem fram 
kemur hve mikið þeir eiga afgangs af 
peningunum hverju sinni. Einhverjir 
þeirra námunda verðið þar sem of 
erfitt er að nota verðið í bækling-
unum. Kennari getur einnig lækkað 
eða hækkað upphæðirnar sem þeir 
nota.

Safna	og	eyða	peningum	(spil)
Sjá verkefnablað 4.10 (Safna og eyða 
peningum) í verkefnahefti Sprota 4a. 
Kennari bendir nemendum á að skrá 
niður alla útreikninga og upphæð-
irnar á eyðublað eins og þetta:

Útreikningar Upphæð

Einnig má biðja nemendur að búa til 
samsvarandi spil. Þannig má aðlaga 
þyngdarstigið að því talnasviði sem 
ólíkir nemendur ráða við. Gott er að 
þeir teikni spilaborðið á A3-blað.

uppleysanlegt túss til að merkja þann 
fjölda eininga sem nemendur nota af 
tugnum. Síðan telja þeir hve margar 
einingar eru eftir. Önnur aðferð  
er hylja með fingrunum eins  
marga hringi og draga skal  
frá og telja síðan hve margir  
eru eftir.

374
–258
116

••••••••

Erfiðari	verkefni
Æfingadæmi
Frekari þjálfun í uppsettum dæmum 
er að finna í æfingaheftinu og á 
verkefnablaði 3.76 (Uppsett dæmi 4 
– frádráttur).

Raunverkefni
Búðaráp
Búnaður: Vöruskrár, auglýsingabækl-
ingar, ef til vill kennslupeningar.

[••]	Frádráttur
Nemendur reikna frádráttardæmin 
og draga síðan strik frá hverri blöðru 
að persónunni sem hefur sama svar.

Auðveldari	verkefni
Einhverjir nemendur munu eiga 
auðveldara með að leysa verkefnin ef 
þeir nota peninga eða sætisgildis-
kubba. Samt sem áður skiptir miklu 
máli að þeir snúi sér smám saman að 
því að teikna í staðinn fyrir að nota 
áþreifanleg hjálpargögn, sjá sýnidæmið.

Skiptiplötur
Nemendum kann að vera góð hjálp í 
að nota skiptiplötur (ljósritunarblað 
10 (Skiptiplötur)) aftast í þessari bók. 
Þær henta vel til að gera skiptingu 
tugar í einingar áþreifanlega. Gott er 
að plasta plöturnar og nota vatns-

Hugmyndir	og	athugasemdir
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11	•	Samlagning	og	frádráttur11	•	Samlagning	og	frádráttur

Próf

Leggðu	saman	peningana.

	 263	+	175	=	

	 =												kr.

Reiknaðu	dæmið.	

	 345	–	228	=	

	 =												kr.

Reiknaðu	dæmin.
      
             

Reiknaðu	dæmin.
   

Reiknaðu	dæmið.
Þrjú hundruð og sautján 
plús f jörutíu og f imm.

4 2 6

+ 3 1 1

	

1 5 7

+ 2 3 6

	

4 8 0

+ 2 4 7

	

4 2 6

+ 3 1 1

	

5 6 3

– 1 4 2

	

7 3 2

– 4 1 8

	

5 3 0

– 3 6 0

	

44
•/••	Nemendur	reikna	dæmin	og	sýna	hvernig	þeir	reikna.
•••	 Nemendur	reikna	dæmin.	Þeir	byrja	á	að	leggja	

saman	einingarnar,	síðan	tugina	og	loks	hundruðin.

+

11	•	Samlagning	og	frádráttur
••••	 Nemendur	reikna	frádráttardæmin.	Þeir	byrja	á	einingunum,	

þar	næst	reikna	þeir	tugina	og	að	lokum	hundruðin.
•••••	 Nemendur	lesa	textann,	skrá	reikningsdæmið	og	reikna	það.	

 7 3 7  3 9 3  7 2 7

438

117

 4 2 1  3 1 4  1 7 0

  3 1 7
 +  4 5
  3 6 2

fyrir ofan hverjar tvær tölur, er 
summa þeirra tveggja talna. Séu 
tölurnar í neðstu röð gefnar nota 
nemendur samlagningu til að reikna 
út hvaða tölur eiga að vera í reit-
unum fyrir ofan og rekja sig þannig 
alla leið upp í topp píramídans. Ef 
hins vegar nokkrar talnanna uppi í 
píramídanum eru þekktar verður að 
nota frádrátt til að reikna út tölurnar 
niður á við í píramídanum. 

Nota má verkefnablað 3.9a 
(Talnapíramídar 1) í verkefnahefti 
Sprota 3a. Ef til vill getur kennari 
(eða nemendurnir sjálfir) búið til 
talnapíramída með því að nota 
verkefnablað 3.9b (Talnapíramídar 2) 
en þar eru reitir talnapíramídanna 
tómir.

Einnig má fá nemendum í hendur 
opnari verkefni. Dæmi um slíkt er að 

peningum sér til hjálpar. Nauðsynlegt 
er að vekja athygli á hvernig reikn-
ingur með því að nota áþreifanleg 
hjálpargögn eða teikningar samsvarar 
alveg því sem gert er með tölu-
stöfum í hinni hefðbundnu reikn-
ingsaðferð.

Erfiðari	verkefni
Nemendur, sem ráða við erfiðari 
verkefni, geta sleppt bls. 45 og snúið 
sér að bls. 46 og 47 eða unnið 
einhver verkefnanna sem lýst er fyrr 
í þessum kafla.

Raunverkefni
Talnapíramídar
Nemendur leysa talnapíramídaverk-
efni. Um er að ræða eins konar 
rúðunet með lögun píramída þar 
sem reglan er sú að tala í reit, sem er 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 44 Próf
[•]	og	[••]	Leggja	saman	og	

draga	frá
Nemendur reikna dæmin og skrá 
svörin á svarstrikin. Gott er að 
nemendur noti myndirnar í útreikn-
ingnum.

[•••]	Reikna	samlagningardæmi
Nemendur reikna uppsettu sam-
lagningardæmin og skrá svörin.

[••••]	Reikna	frádráttardæmi
Nemendur reikna uppsettu frá-
dráttardæmin og skrá svörin.

[•••••]	Leggja	saman
Nemendur lesa tölurnar, skrifa þær 
með tölustöfum í reitina og leggja 
síðan saman.

 Bls. 45 Æfingasíða 1
[•]	Teikna	peninga	og	leggja	

saman
Nemendur teikna fyrst peninga sem 
samsvara tölunum tveimur í hvoru 
verkefni. Þar næst finna þeir hve 
miklir peningarnir verða samtals. Í 
fyrra verkefninu þarf að geyma, þ.e. 
skipta tíu krónupeningum í tíkall; í 
síðara verkefninu þarf einnig að 
geyma, þ.e. skipta tíu tíköllum í 
hundraðkall.

[••]	Skipta	tölum	upp	eftir	
sætum

Nemendur skipta fyrst tölunum 
tveimur í hvoru verkefni upp eftir 
sætum í hundruð, tugi og einingar. Því 
næst leggja þeir tölurnar saman. 
Mestu skiptir fyrir nemendur að þeir 
sjái að þessi reikningsaðferð svarar 
algjörlega til þess sem þeir gerðu 
með peningunum í verkefni [•] .

Auðveldari	verkefni
Best er að nemendur, sem ráða illa 
við þennan námsþátt, snúi sér að 
þeim blaðsíðum í æfingaheftinu sem 
vísað er til. Þeir geta haldið áfram að 
nota peninga eða einfaldar myndir af 

Viðfangsefni
■ Samlagning og frádráttur með 

þriggja stafa tölum
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45

Próf

45
•	 Nemendur	leysa	dæmin	með	því	að	teikna	peninga	áður	en	þeir	reikna.
••	 Nemendur	skipta	tölunum	í	hundruð,	tugi	og	einingar	áður	en	þeir	reikna	dæmin	og	skrá	síðan	svörin.

ÆFINGAHEFTI 3b BLS. 20–25

Teiknaðu	peninga	og	leggðu	saman.

Skiptu	tölunum	í	hundruð,	tugi	og	einingar	og	leggðu	saman.

324	+	449	=	

255	+	461	=

Æfingasíða 1

3 4 5

+ 2 3 6

	

1 7 3

+ 1 4 5

	

=

Hundruð Tugir Einingar

3 2 4
+

	

Hundruð Tugir Einingar

+

	

Mundu!

 5 8 1

 3 1 8

 4 4 9

 7 7 3

 2 5 5

 4 6 1

 7 1 6
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1
1
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1
1

1

1

1
1

1

1

1

biðja þá að raða tölunum 5, 15, 48 og 
126 í neðstu röð píramídans. Það má 
gera á mismunandi vegu. Verkefni 
nemenda felst í að finna lausnina sem 
gefur stærsta svarið á toppi píra-
mídans. (Þá borgar sig að raða 
stærstu tölunum í reitina tvo í 
miðjunni í neðstu röðinni.)
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11	•	Samlagning	og	frádráttur11	•	Samlagning	og	frádráttur11	•	Samlagning	og	frádráttur
•	 Nemendur	leysa	dæmin	með	því	að	teikna	peninga.	Áður	en	þeir	skrá	svörin	krossa	þeir	yfir	þá	peninga	sem	dregnir	eru	frá.
••	 Nemendur	leysa	dæmin	með	því	að	skipta	tölunum	í	hundruð,	tugi	og	einingar	áður	en	þeir	reikna	dæmin	og	skrá	síðan	svörin.
•••	 Nemendur	reikna	dæmin.	Þeir	byrja	á	einingunum,	síðan	reikna	þeir	tugina	og	að	lokum	hundruðin.

Æfingasíða 2

46

ÆFINGAHEFTI 3b BLS. 26–27

Teiknaðu	peninga	og	 	
dragðu	frá.

Skiptu	tölunum	í	hundruð,	tugi	og	einingar	og	reiknaðu	dæmin.

548	–	229	=		 747	–	365	=	

	

Reiknaðu	dæmin.
       

Hundruð Tugir Einingar

5 4 8
–

	

Hundruð Tugir Einingar

–

	

9 4 1

– 6 2 7

	

5 3 8

– 3 5 6

	

7 0 4

– 2 6 1

	

6 5 7

– 4 9 2

	

3 4 2

– 1 2 7

	

4 5 1

– 3 1 4

	

Nú getur þú
krossað yfir

sjö krónupeninga.

Ég tek einn tug 
og skipti honum

í tíu krónupeninga.

11	•	Samlagning	og	frádráttur
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Ef tölustafurinn 7 er í tölu leik-
manns 2 á hann að gefa upp gildi 
hans. „Þú færð 70.000“, sjá dæmið 
hér á eftir. Leikmaður 1 leggur þá 
70.000 við summuna sína en leik-
maður 2 dregur sömu upphæð frá 
sinni tölu.

Leikmaður	1 Leikmaður	2

286 317
+   70 000

356 317
–        300

356 017

374 259
–   70 000

304 259
+        300

304 559

Ef leikmaður 2 hefur ekki tölustafinn 7 
í tölunni sinni fær leikmaður 1 ekkert. 
„Þú færð 0“ svarar leikmaður 2.

Leynitalan breytist að sjálfsögðu 
smám saman eftir því sem lagt er við 
hana eða dregið frá henni.  Verið 

[••]	Finna	tölurnar	bak	við		
litasvæðin

Nemendur finna hvaða tölustafir 
leynast bak við litasvæðin. Þeir raða 
tölunum þannig, þegar þeir skrá þær 
á reitina, að dæmin verði rétt.

Erfiðari	verkefni
Spyrja	og	fá	(spil)
Spilið er fyrir tvo leikmenn. Leik-
menn skrifa efst á blað sex stafa 
leynitölu (einnig má nota minni tölur) 
sem hvorki inniheldur tölustafinn 0 
né sama tölustaf oftar en einu sinni. 
Á meðan á spilinu stendur verður 
leikmaður að hylja töluna sína.

Leikmenn eiga til skiptis að spyrja 
og fá tölu frá hinum, t.d. þannig:

Leikmaður 1 segir: „Láttu mig fá 
tölustafinn 7“.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 46 Æfingasíða 2
[•]	Teikna	peninga	og	draga	frá
Nemendur teikna fyrst peninga sem 
samsvara fyrri tölunni í hverju dæmi. 
Því næst finna þeir út hve mikið er 
eftir af peningunum með því að 
krossa yfir þá sem draga á frá. Í 
báðum dæmunum eru í byrjun of fáir 
krónupeningar og nemendur þurfa 
því að taka til láns áður en þeir geta 
krossað yfir krónupeninga.

[••]	Skipta	tölum	upp	eftir	
sætum	og	draga	síðan	frá

Nemendur skipta fyrst tölunum 
tveimur í hvoru dæmi í hundruð, tugi 
og einingar. Því næst draga þeir neðri 
tölurnar í hverju sæti fyrir sig frá 
þeim efri.

Miklu skiptir að nemendur sjái að 
þessi reikningsaðferð samsvarar því 
sem þeir gerðu með peningunum í 
verkefni [•] . Það er einnig mjög 
mikilvægt að nemendur nái valdi á 
því að taka til láns, þ.e. skipta tug í tíu 
einingar (í fyrra dæminu) og hundr-
aði í tíu tugi (í síðara dæminu).

[•••]	Reikna	dæmin
Nemendur reikna uppsettu frá-
dráttardæmin.

 Bls. 47 Við vinnum saman
[•]	Minnsti	mismunurinn	(spil)
Búnaður: Spilastokkur með spil-
unum1 (ás) til 9.

Spilið er fyrir 2–4 leikmenn. Hver 
þeirra fær sex spil. Nota skal spilin til 
að búa til tvær þriggja stafa tölur. 
Síðan draga leikmenn minni töluna 
frá þeirri stærri og finna mismuninn. 
Þeir leitast því við að búa tölurnar til 
þannig að mismunurinn milli þeirra 
verði eins lítill og mögulegt er. Sá 
vinnur sem fær minnsta mismuninn.

Viðfangsefni
■ Námundun að næsta tug
■ Slumpreikningur
■ Tímareikningur

Búnaður	
■ Teningur, spilapeningur
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OPPGAVEBOK   S. 00–00   

SPIL		Minnsti	mismunurinn

Hvaða	tölur	leynast	á	bak	við	litasvæðin?

LEIKREGLUR
Fjöldi leikmanna: 2–4.
Búnaður: Spilastokkur með spilunum 1 (ás) til 9.
Spilin eru stokkuð og hver leikmaður fær 6 spil.
Leikmenn nota spilin sín til að búa til tvær 
þrigg ja stafa tölur og draga minni töluna frá 
þeirri stærri. Sá vinnur sem fær minnsta svarið.

4 5

+ 7

	 8 5 3

1

+ 6 3 6

	 4 1

4 6

+ 2 0

	 5 6

8 4

– 4 4

	 1 3

6 5

– 9

	 5 2 1

5 2

– 4 6

	 2 1

7

– 5 3 7

	 0 2

5

– 2 6

	 4 2 7

5

– 3 9

	 2 1 1

Dæmi:

474747
••	 Spilinu	er	ætlað	að	þjálfa	nemendur	í	frádrætti	og	efla	skilning	þeirra	á	sætiskerfinu.
••	 Nemendur	finna	hvaða	tölur	eiga	að	vera	í	lituðu	reitunum.

Við	vinnum	saman

 3
  2
   6

   7
  3
 4

   0
 1 2

  0 5

 7

  7
 3  8

  8
   1
 1

 7 9
   8

  3 9

 2

 6 0
   4

Dæmi: Á rauða teningnum kemur 
upp 3 en á hvítu teningunum tveimur 
koma upp tölustafirnir 2 og 5.

Leikmaður býr til töluna 352 og 
námundar að næsta hundraði, sem 
verður þá 400. Þar með fær þessi 
leikmaður 400 stig í þeirri umferð.

Samlagning	með	indíánasteinum
Búnaður: Fimm nokkuð flatir, sléttir 
steinar eða stórar hvítar baunir. 
Eftirfarandi tákn eru teiknuð á 
steinana, eitt á hvern: sól, stjarna, 
tungl, snjókristall og nokkrir regn-
dropar.

107

15_05_062604.eps
Dette spillet er inspirert av et spill 
indianerne spilte. Hver stein har et 
symbol på den ene siden, men den 
andre siden er blank.

Spillet går ut på at elevene rister 
steinene i et beger, og så ruller de 

dem ut på bordet. De skal nå telle 
poeng etter følgende regler:

De noterer poengene sine, og den 
som har høyest poengsum etter tre 
omganger, vinner.

Dere kan variere hvor mange 
poeng de får for hvert symbol. Bruk 
lavere poengsummer til de elevene 

som trenger det, gjerne bare tosif-
rede tall. Til de elevene som trenger 
noe mer utfordring, kan dere bruke 
tall som 129, 236 … osv.

Spill: Størst sum
Spill spillet på side 15, men lag opp-
stilte regnestykker i stedet for. Første 
gang dere spiller, kan dere gjerne 
bruke Kopioriginal 3.75 i Kopiperm 
1–4:

15_06_062604.eps
Spillerne kaster én terning annenhver 
gang, seks ganger til skjemaet er fylt 
ut. De kan enten kun fylle inn sine 
egne terningkast, eller de kan fylle ut 
både egne og andres. Så legges de to 
tallene sammen, og vinner er den som 
får størst sum.

Et alternativ er å be hver spiller 
lage et slikt rutesystem:

15_07_062604.eps
Lærer kaster en terning ti ganger. For 
hvert kast bestemmer spillerne hvor 
de vil plassere sifferet likt antall øyne 
på terningen. Til slutt legger hver 
spiller de fire tallene sammen, og den 
med størst sum vinner.

Snøkrystall 250 poeng

Sol 150 poeng

Stjerne 100 poeng

Måne 75 poeng

Regndråper 25 poeng

Blank side 0 poeng

+ 
= 

+ 
= 

Mine ideer
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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Þetta spil sækir fyrirmyndina í spil 
sem indíánar spiluðu. Hver steinn er 
með tákn á annarri hliðinni en hin 
hliðin er auð.

Spilið fer þannig fram að leikmenn 
hrista steinana í skál og hvolfa þeim 
svo á borðið eða gólfið á milli sín. Sá 
sem á leik fær stig eftir þessum 
reglum:

Snjókristall 250 stig
Sól 150 stig
Stjarna 100 stig
Tungl 75 stig
Regndropar 25 stig
Auð hlið 0 stig

Leikmenn skrá stigin sín jafnóðum. Sá 
vinnur sem á flest stig eftir þrjár 
umferðir.

Breyta má stigagjöfinni sem gildir 
fyrir hvert tákn. Betra er að nota 
færri stig fyrir nemendur sem þess 
þurfa, t.d. aðeins tveggja stafa tölur. 
Nemendur sem ráða við erfiðari 
verkefni geta notað tölur eins og 
129, 236 o.s.frv.

Raunverkefni
Fyrstur	upp	í	3000	(spil)
Búnaður: Þrír teningar í tveimur 
mismunandi litum.

Spilið er fyrir 2–4 leikmenn. Þeir 
kasta þremur teningum til skiptis og 
búa til þriggja stafa tölu úr tölustöf-
unum sem upp koma. Teningarnir 
tveir, sem eru eins á litinn, tákna 
einingar og tugi; leikmenn ákveða 
sjálfir hvor þeirra táknar einingar og 
hvor tugi. Teningurinn, sem er í 
hinum litnum, táknar hundruð. Síðan 
eiga leikmenn að námunda töluna að 
næsta hundraði en sú tala segir til 
um stigin sem viðkomandi leikmaður 
fær í þeirri umferð.

Stigin fyrir hverja umferð eru lögð 
saman jafnóðum. Sá vinnur sem er 
fyrstur að komast upp í 3000 stig.

getur að tala leikmanns breytist 
þannig að sami tölustafur komi fyrir í 
henni tvisvar eða oftar. Dæmi um 
slíka sex stafa tölu er 354.732. Ef 
leikmaður segir að hann vilji fá 
tölustafinn 3 getur hinn leikmaðurinn 
valið úr hvoru sætinu hann lætur frá 
sér tölustafinn 3. Hann mun því láta 
frá sér 30 en nefnir ekki einu orði að 
hann sé með tölustaf sem gildir 
300.000!

Þegar báðir leikmenn hafa spurt 
fjórum sinnum sýna þeir hvor öðrum 
tölurnar. Sá vinnur sem er með hærri 
töluna. Leikmenn eiga einnig að sýna 
hvor öðrum útreikningana sína.

Ef byrjað er á fjögurra eða fimm 
stafa tölum skal einungis nota 
tölustafina 1–6. Að öðrum kosti eru 
möguleikarnir á að velja tölustafi, 
sem eru ekki með í tölu andstæð-
ingsins, of margir.
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Rúmfræði12

484848

■ Hve mörg hvöss horn getur þú búið 
til með líkamanum í einu?

■ Hve mörg gleið horn getur þú búið til 
í einu? Hve mörg rétt horn?

Húsþökin: Kennari biður nemendur 
að lýsa þökunum á myndinni. Hvað 
er líkt og hvað er ólíkt? Eitt þakið 
myndar mjög hvasst horn. Nokkur 
þök eru með burst sem myndar 
hvasst horn. Kosturinn við slík þök 
er sá að snjór rennur auðveldlega af 
þeim á veturna en gallinn við þau er 
sá að minna rými er undir slíkri súð 
heldur en ef þakið myndar gleitt 
horn.
■ Hvernig þak heldurðu að þakvið-

gerðarmaðurinn kjósi helst? Hvers 
vegna?

Hundar í bandi: Kennari bendir 
nemendum á að skoða hornið á 
olnboga þeirra sem hafa hunda í 
bandi:
■ Hvernig breytist hornið á olnbog-

anum þegar hundurinn hleypur af 
stað? (Þá réttist úr olnboganum og 
hornið verður mjög gleitt.)

■ Hvernig breytist hornið á olnbog-
anum ef bíll ekur skyndilega fram hjá 
og hundurinn er í bandi? (Þá togar 
hundeigandinn í bandið til að forða 
því að hundurinn fari út á götuna; þá 
beygir hann olnbogann þannig að 
hornið verður mjög hvasst.)

Börnin fremst á myndinni: Börnin 
leika sér og búa til misstór horn með 
líkamanum. Þið getið einnig farið í 
svona leik.

12		Rúmfræði	

Í	kaflanum	læra	nemendur	um	
rúmfræðihugtök,	sem	tengjast	
tvívíðum	rúmfræðiformum,	eins	og	
rétthyrndur	þríhyrningur,	ílangur	
rétthyrningur,	ferningur	og	
samsíðungur.	Nemendur	eiga	að	
læra	hvaða	eiginleikar	einkenna	
þessi	form.

Enn	fremur	læra	nemendur	að	
þekkja	rétt,	hvöss	og	gleið	horn,	
m.a.	í	þríhyrningum	og	ferhyrn-
ingum.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 48
[•]	Samræðumynd
Á myndinni eru margs konar hlutir 
og aðstæður sem lýsa má með 
hugtakinu horn. Myndin hentar einnig 
til að lýsa einkennum horna, þ.e. 
hvort þau eru hvöss, gleið eða rétt.

Sólhlífarnar: Kennari og nemendur 
ræða um hvernig sólhlífarnar líta út:
■ Hvernig munduð þið vilja að 

sólhlífarnar væru ef þið vilduð hafa 
sem mestan skugga? (Þá er gott að 
horn sólhlífarinnar sé sem gleiðast.)

■ En hvernig er hornið ef maður vill 
sem minnstan skugga? (Þá er hlífin 
alveg lokuð og hornið mjög hvasst.)

Sólstólarnir: Kennari og nemendur 
ræða um stöðu stólbakanna:
■ Hvernig eru stólarnir þegar hornið við 

bakið er gleitt? (Þá liggur maður 
næstum því alveg beinn.)

■ Væri gott að sofa í sólstól þar sem 
hornið við bakið er hvasst? Í hvernig 
stellingu er maður þá? Getur einhver 
teiknað stellinguna eða sýnt hana 
með líkamanum? 

■ Hvað kallast hornið þegar bakið 
stendur alveg beint upp eins og stóll 
mannsins með rauðu derhúfuna sem 
er að lesa? (Rétt horn, 90 gráður.)

Viðfangsefni
■ Horn í hinu hversdagslega 

umhverfi
■ Að skoða einkenni horna sem 

eru rétt (90°), hvöss (minni en 
90°) og gleið (stærri en 90°)
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•	 Kennari	og	nemendur	ræða	saman	um	rétt,	gleið	og	hvöss	horn.
••	 Nemendur	mæla	ýmis	horn	í	kennslustofunni.	Þeir	skrifa	niður	hvað	þeir	mæla	og	krossa	í	réttan	dálk		

eftir	því	hvort	um	rétt,	gleitt	eða	hvasst	horn	er	að	ræða.

Mældu	horn.

	 Rétt horn 90° Gleitt horn, Hvasst horn,
  stærra en 90° minna en 90°

Hvað mældirðu? Rétt Gleitt Hvasst 

Þetta er 
hvasst horn.

Þetta er
gleitt horn.

Hornið til hægri er stærra, vegna 
þess að það er stærra en 90°, en 
hornið til vinstri er minna en 90°. 
Hornið vinstra megin er samt sem 
áður með lengsta arminn.

Gera má hugtakið horn sýnilegra 
með því að teikna götu sem liggur á 
ská út frá annarri götu:

50

Matematisk innhold
■ Vinkler
■ Rettvinklede trekanter

Hva skal gjøres?
� Side 50

Samtalebilde
Snakk med elevene om vinkler. 

Vi anbefaler at dere gjør disse to 
sidene i fellesskap. Grunnen til at vi 
tar med vinkelbegrepet her, er blant 
annet fordi elevene trenger den kunn-
skapen når de skal beskrive egen-
skaper ved forskjellige mangekanter.

Tegn gjerne noen vinkler på tavla, 
og be elevene beskrive dem. Det bør 
da være noen spisse, noen rette og 
noen stumpe vinkler. Bruk helst 
betegnelsen vinkelbein om de to lin-
jene som samlet danner vinkelen. Det 
er også viktig at lengden på vinkel-
beina varierer, slik at noen er korte, 
andre er lange. Vis sammenhengen 
mellom vinkelbein og sidene i en 
mangekant.

12_03_062604.eps
■ Hvilken av disse vinklene er størst? 

(Den til høyre, for den spriker mest. 
Den til venstre har bare lengst vinkel-
bein.)

Elevene kan godt lete etter spisse, 
stumpe og rette vinkler. Da kan de 
bruke en rett vinkel for eksempel 
hjørnet på læreboka. Hvis den passer 
akkurat, er vinkelen rett. Hvis boka 
«ikke får plass», er vinkelen spiss. 

Hvis det er plass til overs, er vinkelen 
stump.

Vi kan også illustrere vinkel-
begrepet ved å tegne en vei som går 
på skrå ut fra en annen:

12_04_062604.eps
Her er den venstre vinkelen stump, 
mens den til høyre er spiss. En bil som 
kommer kjørende langs pilen, må 
svinge mye hvis den skal til venstre, 
mindre hvis den skal til høyre.

Hus med ulike tak kan også brukes:

12_05_062604.eps
Noen tak har spiss takvinkel, som det 
i midten. Fordelen med det er at 
snøen sklir lett av om vinteren. 
Problemet kan være at takstein (eller 
gress) også kan skli av.

Når vi skal se hvordan ulike figurer 
ser ut, trenger vi å vite noe om 
vinkler. Tegn for eksempel et kvadrat 
på tavla.
■ Er det noen som ser hva som er vinkel 

i figuren? (Alle hjørnene er vinkler, selv 
om vinkelbeinene henger sammen. 
Der to sidekanter møtes, får vi en 
vinkel.)
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Á myndinni er vinstra hornið gleitt 
en það hægra hvasst. 

 Bls. 49
[•]	Samræðumynd
Best er að byrja á réttu horni: Það er 
hornastærð sem kemur afar oft fyrir 
og hefur því fengið sérstakt heiti. Út 
frá rétta horninu hafa verið búnir til 
tveir aðrir flokkar: horn sem eru 
stærri (þ.e. gleið) og horn sem eru 
minni (þ.e. hvöss).

Kennari ræðir við nemendur um 
hvernig sturtan breytist þegar hornið 
er rétt, gleitt og hvasst.

Dettur nemendum í hug aðrar 
kringumstæður sem hægt er að lýsa 
með hornum?

[••]	Mæla	horn
Nemendur búa til hornamælitæki 
með því að skipta A4-blaði þvert í 
tvo jafn stóra hluta. Síðan rúlla þeir 
blaðhlutunum upp í tvö „rör“. Þeir 
pressa annan enda röranna saman og 
gata endann með gatara. Að lokum 
setja þeir splittklemmu gegnum bæði 
rörin.

Nemendur mæla mismunandi 
horn í kennslustofunni eða annars 
staðar og skrá niðurstöðurnar í töflu. 

Auðveldari	og	erfiðari	verkefni
Gott er ef nemendur geta unnið 
saman og farið á hornaveiðar. Leyfa 
má nemendum, sem ráða við erfiðari 
verkefni, að segja til um hverjar 
stærðir hornanna eru um það bil, sem 
þeir finna, sjá lýsingu á verkefninu 
Heimagerður gráðubogi á bls. 51.

hurðinni, gluggum, bókaskápnum, 
töflunni, borðunum o.s.frv.)

Kennari vekur sérstaklega athygli 
nemenda á að hornið á A4-blaði er 
90°. Síðar má nota það sem mælitæki 
til að kanna hvort horn er stærra 
eða minna en nákvæmlega 90°.
■ Skoðið hornin á myndinni. Getið þið 

fundið einhver sem eru minni en 
90°? (Til dæmis húsið með hvössu 
þakburstinni.)

■ Getið þið fundið eitthvert horn sem 
er stærra en 90°? (Til dæmis 
sólhlífarnar sem eru mikið opnar.)

Kennari teiknar líka nokkur horn á 
töfluna og biður nemendur að segja 
til um hvort þau eru 90°, stærri eða 
minni. Gott er að láta arma horn-
anna vera af mismunandi lengd.

Öll þökin þrjú eru mynduð af 
tveimur flötum og horn myndast þar 
sem þeir mætast. Þegar maður horfir 
á þökin frá hlið eins og á myndinni 
sjáum við aðeins brúnina á þökunum. 
Þá líta þau út eins og tvö bein strik 
sem mætast. Í skurðpunktinum 
myndast einmitt hornið.

Slík horn myndast alltaf þar sem 
tvö bein strik mætast eða skerast. 
Þetta gerist í rauninni mjög víða. Ef 
nemendur líta í kringum sig í 
kennslustofunni munu þeir finna 
mörg dæmi um tvö bein strik sem 
mætast eða skerast og mynda horn. 
Oft er um að ræða tvö strik sem 
standa hornrétt hvort á annað. Þau 
skerast eða mætast í réttu horni, 
horni sem er 90°.
■ Getið þið séð einhver rétt horn í 

kennslustofunni? (Til dæmis horn á 
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12	•	Rúmfræði

•	 Nemendur	lita	hornin.	Réttu	hornin	eiga	að	vera	rauð,	hvöss	horn	gul	og	gleið	horn	blá.

Litaðu	hornin.

Erfiðari	verkefni
Nemendur geta reynt að finna um 
það bil hve stór hornin á bls. 50 eru 
með því að nota gráðubogann sem 
lýst er í kaflanum Raunverkefni á bls. 
51.

Raunverkefni
Ljósmyndaveiðar
Búnaður: Stafræn myndavél, t.d. á 
farsíma.

Nemendur fara á hornaveiðar og 
leita að hvössum, gleiðum og réttum 
hornum með stafrænni myndavél. Ef 
það er erfiðleikum bundið (t.d. vegna 
vöntunar á búnaði o.fl.) að fram-
kvæma þetta í skólanum má fá 
nemendum það sem heimavinnu-
verkefni sem vinna skal með for-
eldrum eða öðru heimilisfólki.

[••]	Lita	réttu	hornin
Nemendur finna öll réttu hornin á 
teikningunni og lita þau.

Auðveldari	verkefni
Nemendur mæla hornin með litlu, 
ílöngu, rétthyrndu eða ferningslaga 
spjaldi sem klippt hefur verið út úr 
pappa. Hæfileg hliðarlengd þess er 
4–6 cm. Hlið spjaldsins er lögð með 
fram öðrum armi hornsins og síðan 
er gengið úr skugga um hvort 
spjaldið passar nákvæmlega inn á 
milli armanna (rétt horn), hvort hinn 
armurinn hverfur undir spjaldið 
(hvasst horn) eða hvort hann 
stendur út undan spjaldinu (gleitt 
horn). 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 50
[•]	Lita	hornin	
Nemendur úrskurða um hvort 
hornin eru hvöss, gleið eða rétt. Þeir 
lita réttu hornin rauð, hvössu hornin 
gul og þau gleiðu blá.

 Bls. 51
[•]	Samræður	um	rétt	horn
Rétt horn myndast þar sem armar 
hornsins standa nákvæmlega þvert 
hvor á annan. Ef til vill er auðveldast 
að hugsa sér tvö strik eða línur eða 
strik sem mynda kross eins og 
plústáknið. Þá myndast fjögur jafn 
stór horn. (Sjá um línur og strik í 
kafla [•] Samræðumynd um samsíða 
strik og línur á bls. 56 í þessari bók.)

Fyrir langa löngu var talið að skipta 
ætti heilum hring í 360 mælieiningar 
(m.a. Grikkir á árabilinu 300–200 f.
Kr.) Rétt horn er einn fjórði af 
heilum hring og þess vegna er stærð 
þess 360° : 4 = 90°.

Rétt horn hafa svo mikla sérstöðu 
að þau eru merkt með tveimur 
beinum strikum þannig að lítill 
ferningur myndast í horninu. Þetta er 
ólíkt því tákni, sem önnur horn eru 
merkt með, en það er bogi, hluti af 
hring.

Til að úrskurða um hvort horn er 
rétt er hægt að nota einhver af þeim 
réttu hornum sem eru allt í kringum 
okkur, til dæmis hornið á A4-blaði 
eða hornið á nemendabókinni.

Viðfangsefni
■ Horn
■ Rétthyrndir þríhyrningar

Búnaður	
■ A4-blað, splittklemmur
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•	 Kennari	og	nemendur	ræða	saman	um	rétt	horn.	••	Nemendur	lita	öll	réttu	hornin	á	myndinni.		

Þeir	velja	sjálfir	hvaða	lit	þeir	nota.

Rétt	horn.

Litaðu	öll	rétt	horn	á	myndinni.

Bókin passar
nákvæmlega í hornið.

Veggurinn stendur  
beint upp frá gólfinu.  
Hornið milli veggjar
og gólfs er þá rétt.

360°

90°

Rétt horn = 90°

OO

Nemendur geta flokkað rúmfræði-
formin eftir því hvaða horn eru á 
þeim. Þeir geta raðað þeim í Venn-
mynd eftir hornunum:

Gleið horn Hvöss horn

Rétt horn

Einnig geta nemendur notað tölvu og 
límt alls kyns rúmfræðiform í 
word-skjal. Rúmfræðiformin fást með 
því að velja „Insert“ og síðan 
„Shapes“.

Heimagerður	gráðubogi
Búnaður: Ljósritunarblað 11 (Gráðu-
bogi) aftast í þessari bók

Nemendur búa til gráðuboga með 
tveimur hringjum sem tengdir eru 
saman á þennan hátt:

35
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Hér sést að dökkgula hornið sýnir 
50° en hið ljósgula 310°. Gráðuboga 
má nota til að áætla stærð horna 
sem nemendur annaðhvort finna í 
kennslustofunni eða þeirra sem eru í 
nemendabókinni.

Horn	í	fánum
Nemendur leita að fánum í bókum, 
kortabókum eða á netinu, helst 
fánum sem eru ekki einungis með 
rétt horn.

Nemendur teikna fánana á 
A4-blöð og halda sýningu á þeim.

Bosnía-
Hersegóvína

Lýðveldið 
Makedónía

Nepal

Flokka	rúmfræðileg	form
Búnaður: Rúmfræðileg form úr plasti 
eða pappa (verkefnablað 48 (Reglu-
legir marghyrningar) í verkefnahefti 
Sprota 2a og verkefnablað 3.34 (Rétt 
horn í ýmsum rúmfræðiformum) í 
verkefnahefti Sprota 3a).

Best er að vinna út frá einhverju í 
nærumhverfi nemenda sem er þannig 
að nemendur geti fundið bæði hvöss, 
gleið og rétt horn. Horn á þökum 
mismunandi húsa gefa marga mögu-
leika. Oft er hægt að skoða mörg 
horn einungis í einni byggingu (eða á 
brú eða krana). Þriðji möguleikinn er 
að skoða alls kyns stóla (t.d. tjald- og 
sólstóla). Fjórði möguleikinn er að 
rannsaka mynstur, myndir og önnur 
listaverk.

Þegar nemendur taka ljósmyndir 
er rétt að benda þeim á að taka 
myndina eins beint framan frá og 
unnt er. Ef það er ekki gert er hætta 
á að hornin líti öðruvísi út á mynd-
inni vegna dýptaráhrifanna (fjar-
víddarinnar).

Hugmyndir	og	athugasemdir
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12	•	Rúmfræði

•	 Nemendur	skoða	alla	hyrningana	og	merkja	öll	hornin	sem	eru	90	gráður.

Merktu	öll	réttu	hornin.

Hér eru svo sannarlega
mörg rétt horn.

Ég ætla að 
mæla hornið

með brúnunum
á blaðinu.

[••]	Finna	rétthyrnda	þríhyrninga
Nemendur lita þríhyrningana sem 
hafa eitt rétt horn. Ekki er nauðsyn-
legt að nemendur liti hornin af mikilli 
nákvæmni. Nóg er að þeir krossi yfir 
eða dragi hring utan um rétthyrndu 
þríhyrningana.
■ Getið þið séð einhverja þríhyrninga 

sem eru með gleitt horn? (Já.)
■ Hafa einhverjir þríhyrninganna aðeins 

hvöss horn? (Já.)

Auðveldari	verkefni
Nemendur mæla hornin með litlu 
ílöngu, rétthyrndu eða ferningslaga 
spjaldi sem klippt hefur verið út úr 
pappa. Hæfileg hliðarlengd þess er 
4–6 cm. Hlið spjaldsins er lögð með 
fram öðrum armi hornsins og síðan 
er gengið úr skugga um hvort 
spjaldið passar nákvæmlega inn á  

 Bls. 53
[•]	Samræðumynd
Kennari ræðir við nemendur um 
hvaða form er á A4-blaði.
■ Munið þið hvað við kölluðum form 

sem þetta? (Ílangan rétthyrning.)
■ Hvernig eru horn þessa forms? (Rétt.)

Kennari skiptir A4-blaðinu í tvo hluta 
eftir hornalínunni. Hann spyr 
nemendur hvaða form hafi nú 
myndast. Svarið er: Tveir þríhyrningar. 
Þessir þríhyrningar hafa sérstakt heiti: 
Rétthyrndir þríhyrningar. Þeir eru 
mikið notaðir, til dæmis í byggingar-
iðnaði, sjást gjarnan í byggingar-
krönum, möstrum og brúm.
■ Hvers vegna haldið þið að við köllum 

þetta form rétthyrndan þríhyrning? 
(Eitt hornið er rétt.)

■ Hvernig eru hin tvö hornin? (Hvöss.)

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 52
[•]	Finna	rétt	horn
Nemendur finna réttu hornin í 
marghyrningunum. Gott er að þeir 
mæli hornin með horni A4-blaðs eins 
og Skrípó stingur upp á.
■ Munið þið hvað formið, sem Skrí-

pólína er með, kallast? (Ferningur.)
■ Hve mörg rétt horn eru í ferningn-

um? (Fjögur.)
■ Hljóta alltaf að vera fjögur rétt horn í 

ferningi? (Já, það er einmitt eitt af því 
sem einkennir ferning.) 

■ Eru fleiri form á blaðsíðunni með 
fjögur rétt horn? (Já, ílöngu ferhyrn-
ingarnir.)

■ Man einhver hvað þeir heita? 
(rétthyrningar; við köllum þá gjarnan 
ílanga rétthyrninga.)

Orðið „rétthyrningur“ á rætur sínar 
í latínu, rectangulum merkir „rétt 
horn“. Á ensku er þetta mjög skýrt 
þar sem rétt horn kallast „right 
angle“; íslenska orðið er eins konar 
bein þýðing á þessum orðum þar 
sem „rect“ samsvarar „right“ sem 
þýðir „réttur“ eða „beinn“ á íslensku 
og „angulum“ samsvarar „angle“ sem 
þýðir „horn“ á íslensku.
■ Hvað kemur út ef tvö rétt horn eru 

sett hlið við hlið? (Þá myndast beint 
strik.)

■ Ef rétt horn er 90 gráður – hvað er 
þá beint strik margar gráður? (2 • 
90° = 180°, þ.e.a.s. hálfur hringur.)

Kennari lætur nemendur rannsaka 
fleiri marghyrninga. Fá má þeim það 
verkefni að prófa að búa til ferhyrn-
ing með einungis einu réttu horni, 
síðan með tveimur réttum hornum. 
Ferhyrningarnir geta litið þannig út:

Viðfangsefni
■ Horn í marghyrningum
■ Rétthyrndir þríhyrningar
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•	 Kennari	og	nemendur	ræða	saman	um	hvað	einkennir	rétthyrnda	þríhyrninga.
••	 Nemendur	finna	rétthyrndu	þríhyrningana	og	lita	þá.

Litaðu	þríhyrningana	sem	hafa	eitt	rétt	horn.

  Rétthyrndur þríhyrningur 
hefur eitt rétt horn.

Við fáum tvo þríhyrninga
og hvor þeirra er með 

eitt rétt horn.
Getur þríhyrningur
haft tvö rétt horn?

Raunverkefni
Meiri	þjálfun	í	að	fást	við	
hvöss,	gleið	og	rétt	horn
Á verkefnablöðum 3.34 (Rétt horn í 
ýmsum rúmfræðiformum) í verkefna-
hefti Sprota 3a og á verkefnablöðum 
3.55–3.57 (Hvöss, gleið og rétt horn 
1–3) eru verkefni samsvarandi þeim 
sem eru á bls. 52 fyrir nemendur 
sem þurfa frekari þjálfun í að finna 
rétt horn.

hvöss horn geta verið í þríhyrn-
ingi? En hve mörg rétt horn?

Í sameiginlegri upprifjun skráir 
kennari niður uppgötvanir nemenda. 
Ef þeir hafa ekki fundið svör við 
öllum spurningunum hér fyrir ofan 
getur kennari spurt aftur og nem-
endur prófað sig áfram og fundið 
svörin.
■ Gleið horn geta hvorki verið í 

rétthyrndum eða jafnhliða þrí-
hyrningi en hins vegar í jafnarma 
þríhyrningi. 

■ Jafnarma þríhyrningur getur einnig 
verið rétthyrndur.

Þríhyrningur getur aldrei haft fleiri en 
eitt gleitt horn eða eitt rétt horn.

milli armanna (rétt horn), hvort hinn 
armurinn hverfur undir spjaldið 
(hvasst horn) eða hvort hann stendur 
út undan spjaldinu (gleitt horn). 

Erfiðari	verkefni	
Skoða	horn	mismunandi		
þríhyrninga
Nemendur lýsa því hvernig horn 
ýmissa mismunandi þríhyrninga líta 
út. Þeir teikna margs konar þríhyrn-
inga og skrifa niður uppgötvanir sínar.
■ Er hægt að teikna þríhyrning með 

tvö rétt horn? Prófið að gera það í 
reikningsheftin ykkar.

■ Er hægt að teikna þríhyrning sem 
einungis er með gleið horn?

■ Getur rétthyrndur þríhyrningur 
verið með gleið horn?

■ Hve mörg gleið horn geta verið í 
einum þríhyrningi? Hve mörg 

Hugmyndir	og	athugasemdir
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12	•	Rúmfræði

•	 Kennari	og	nemendur	ræða	saman	um	hvernig	fletirnir	á	kassa	eru.	Þeir	ræða	um	hvað	er	einkennandi	fyrir		
ílangan	rétthyrning.

••	 Nemendur	bera	kennsl	á	ílöngu	rétthyrningana	og	lita		þá.

Litaðu	rétthyrningana.

Allir fletir kassans
eru ferhyrningar … … og öll hornin

eru rétt.

 Ílangur rétthyrningur:
	 	Ferhyrningur þar sem öll hornin eru rétt. 

Tvær og tvær hliðar eru jafn langar.

ferningur eður ei verða nemendur 
að ganga úr skugga um hvort allar 
hliðarnar eru jafn langar. Ef sú er ekki 
raunin er „aðeins“ um ílangan 
rétthyrning að ræða, þ.e. rétthyrning 
sem er ekki ferningur.

[••]	Teikna	ferninga	og	ílanga	
rétthyrninga

Nemendur teikna ferninga á punkta-
blöðin. Þeir teikna einnig þrjá ílanga 
rétthyrninga.

Auðveldari	verkefni
Einhverjir nemendur munu að 
líkindum eiga í erfiðleikum með að 
muna nöfnin á mismunandi formum 
og þeim mörgu nýju hugtökum sem 
nú koma við sögu. Það getur hjálpað 
þeim mikið ef þeir búa til lítil spjöld 
með mynd af formi og heiti þess. Á 

langar) kallast í þessu námsefni 
„ílangir rétthyrningar“.

Í öllum rétthyrningum eru tvær og 
tvær mótlægar hliðar jafn langar. 
Þetta á einnig við um samsíðunga en 
í þeim þurfa hornin ekki að vera rétt.

[••]	Finna	rétthyrninga
Nemendur finna rétthyrningana og 
lita þá. Ekki þarf að lita af nákvæmni, 
nægilegt er að krossa yfir viðkom-
andi form eða draga hring um það.

 Bls. 55
[•]	Samræður	um	ferning
Ferningur er sérstakur rétthyrningur 
þar sem allar hliðar eru jafn langar. 
Nemendur geta farið á fernings-
veiðar í kennslustofunni eða utan 
hennar. Til að kveða upp úr um 
hvort ferhyrningur með rétt horn er 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 54
[•]	Samræðumynd	um	rétt-

hyrninga
Í samræðum nemenda og kennara 
gengur kennari út frá ferstrendingi, 
t.d. skókassa.
■ Hvernig eru hliðarfletirnir í laginu? 

(Rétthyrndir.)

Kennari teiknar mis- 
munandi ferhyrninga  
á töfluna, nokkra 
ferninga, nokkra ílanga 
rétthyrninga og nokkra 
óreglulega eins og t.d. þennan:

■ Hvað er líkt með þessum formum? 
(Þau eru öll mynduð af fjórum 
beinum strikum og hafa fjögur horn. 
Þar að auka hafa allir ferningarnir og 
allir ílöngu rétthyrningarnir horn sem 
eru rétt.)

■ Hvað er ólíkt með þessum formum? 
(M.a. hornin, þau eru misstór.)

Allir ferhyrningarnir, sem eru 
einungis með rétt horn, kallast 
rétthyrningar. Rétthyrningar með 
allar hliðar jafn langar kallast fern-
ingar. Þar sem skilgreiningin á 
rétthyrningi passar einnig við 
ferninga (þ.e. að „öll hornin séu rétt 
og tvær og tvær hliðar jafn langar“) 
eru ferningar einnig rétthyrningar.  
Í daglegu tali eru ferningar ekki 
kallaðir rétthyrningar og þeir 
rétthyrningar sem eru ekki ferningar 
(þ.e. allar hliðarnar eru ekki jafn 

Viðfangsefni
■ Að þekkja ílanga rétthyrninga 

og ferninga og vita hvað 
einkennir þessi form

■ Að þekkja tengslin milli tví- og 
þrívíðra forma

Búnaður	
■ Verkefnablöð 87–90b (Búa til 

kassa 1 og 2, Búa til píramída, 
Búa til tening og Búa til sívalning) 
í verkefnahefti Sprota 2b

■ Rúmfræðikubbar (t.d. jovo-
kubbar) sem hægt er að setja 
saman og búa til úr þeim 
þrívíða hluti
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•	 Kennari	og	nemendur	ræða	saman	um	hvað	einkennir	fleti	tenings.	Þeir	ræða	saman	um	hvað	einkennir	ferning.
••	 Nemendur	teikna	þrjá	mismunandi	ferninga	og	þrjá	mismunandi	ílanga	rétthyrninga	á	punktablöðin	með	því	að		

draga	strik	milli	punktanna.

Teiknaðu	3	ferninga	og	3	ílanga	rétthyrninga.

  Ferningur:
  Ferhyrningur þar sem öll hornin eru 

rétt og allar hliðarnar jafn langar.

Fletir teningsins eru ferhyrningar 
og öll hornin rétt.

Fletirnir eru því rétthyrningar.
Já og allar hliðarnar 

eru jafn langar.
Slíkur rétthyrningur 

kallast ferningur.

Blindingsleikur
Ýmsir þrívíðir hlutir, sem nemendur 
hafa búið til, eru settir í ógagnsæjan 
poka. Einn nemandi í einu stingur 
hendinni í pokann, velur einn hlut og 
lýsir honum fyrir bekkjarfélögunum. 
Þeir eiga að reyna að finna út við 
hvaða hlut lýsingin á. Það getur verið 
hjálp í því að láta sams konar hluti 
vera fyrir framan nemendur þannig 
að þeir geti horft á þá um leið og 
hverjum hlut er lýst.

Hér er dæmi um lýsingu:
■ Hluturinn, sem ég þreifa á, hefur 

fimm fleti. Einhverjir flatanna eru 
þríhyrningar og einn er ferhyrningur.

Einfaldari útgáfa af leiknum er að láta 
einungis einn hlut í einu í pokann.
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triske figurer. Figurene limes på et 
ark, gjerne et fargeark.

Tangram
Dere kan gjøre tilsvarende aktivitet 
ved hjelp av tangrambrikker i plast, 
dersom skolen har slike. Tangram-
bitene er også fine å bruke som 
utgangspunkt for begrepslære og dis-
kusjon omkring de ulike bitenes form 
og egenskaper. På Kopioriginal 3.52 i 
Kopiperm 1–4 finner dere tangram-
puslespillet i papirversjon. Igjen anbe-
faler vi at dere laminerer bitene, og 
kopier dem gjerne på farget kartong.

Bygge romlige figurer med 
plastbrikker
Geometriske brikker som kan settes 
sammen til romlige figurer, gir 

mulighet til mange gode aktiviteter. 
Be elevene bygge ulike figurer. Der-
etter kan de fylle ut lignende skjema 
som på side 49 i boka, der de skal 
bestemme hvor mange flater, hjørner 
og kanter figurene har.

Byggingen gir også fine muligheter 
til å oppdage hvilke todimensjonale 
flater hver tredimensjonal figur er 
satt sammen av.

Blindebukk
Lag ulike figurer i for eksempel papp, 
og ha dem i en ugjennomsiktig pose. 
Én og én elev får stikke hendene inn i 
posen, velge seg en figur og beskrive 
denne for resten av gruppen. De 
andre elevene skal så prøve å finne ut 
hvilken figur dette er, ved hjelp av 
beskrivelsen. Det kan hjelpe å ha 
samme sort figurer liggende fremfor 
elevene slik at de kan se på dem sam-
tidig som eleven prøver å beskrive.

Elevene kan for eksempel bruke 
disse beskrivelsene:
■ Figuren jeg kjenner, har fem flater. 

Noen av flatene har trekantet 
form, og én har firkantet form.

En enklere variant av leken er bare å 
ha én og én figur i posen om gangen, 
og så la elevene kjenne og prøve å 
finne ut hvilken figur de føler på.
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Marghyrningar	utanhúss
Látið nemendur búa til marghyrninga 
utanhúss; nemendur eru þá í hlut-
verki naglanna á pinnabretti og nota 
snúru eða teygju til að strengja á 
milli sín.
■ Hvernig þurfið þið að standa til að 

búa til rétthyrning? En til að búa til 
ferning? En rétthyrndan þríhyrning?

Formakistan
Búnaður: Pinnabretti, kassi með 
mismunandi rúmfræðiformum: 
ílöngum rétthyrningum, samsíðung-
um o.s.frv.

Nemendur draga eitt form úr 
kistunni og búa til sams konar mynd 
á pinnabrettinu.

verkefnablaði 3.52 (Tangram) eru 
tangramformin í pappírsútgáfu. Við 
mælum með því enn og aftur að 
pappaformin séu ljósrituð á litaðan 
pappír og plöstuð.

Búa	til	þrívíð	rúmfræðiform	úr	
plastkubbum
Rúmfræðikubbar, sem hægt er að 
festa saman og búa til þrívíða hluti, 
gefa möguleika á mörgum skemmti-
legum verkefnum. Biðjið nemendur 
að búa til mismunandi hluti.

„Byggingarvinnan“ hjálpar þeim að 
átta sig á úr hvaða tvívíðum formum 
þrívíðu hlutirnir eru gerðir.
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triske figurer. Figurene limes på et 
ark, gjerne et fargeark.

Tangram
Dere kan gjøre tilsvarende aktivitet 
ved hjelp av tangrambrikker i plast, 
dersom skolen har slike. Tangram-
bitene er også fine å bruke som 
utgangspunkt for begrepslære og dis-
kusjon omkring de ulike bitenes form 
og egenskaper. På Kopioriginal 3.52 i 
Kopiperm 1–4 finner dere tangram-
puslespillet i papirversjon. Igjen anbe-
faler vi at dere laminerer bitene, og 
kopier dem gjerne på farget kartong.

Bygge romlige figurer med 
plastbrikker
Geometriske brikker som kan settes 
sammen til romlige figurer, gir 

mulighet til mange gode aktiviteter. 
Be elevene bygge ulike figurer. Der-
etter kan de fylle ut lignende skjema 
som på side 49 i boka, der de skal 
bestemme hvor mange flater, hjørner 
og kanter figurene har.

Byggingen gir også fine muligheter 
til å oppdage hvilke todimensjonale 
flater hver tredimensjonal figur er 
satt sammen av.

Blindebukk
Lag ulike figurer i for eksempel papp, 
og ha dem i en ugjennomsiktig pose. 
Én og én elev får stikke hendene inn i 
posen, velge seg en figur og beskrive 
denne for resten av gruppen. De 
andre elevene skal så prøve å finne ut 
hvilken figur dette er, ved hjelp av 
beskrivelsen. Det kan hjelpe å ha 
samme sort figurer liggende fremfor 
elevene slik at de kan se på dem sam-
tidig som eleven prøver å beskrive.

Elevene kan for eksempel bruke 
disse beskrivelsene:
■ Figuren jeg kjenner, har fem flater. 

Noen av flatene har trekantet 
form, og én har firkantet form.

En enklere variant av leken er bare å 
ha én og én figur i posen om gangen, 
og så la elevene kjenne og prøve å 
finne ut hvilken figur de føler på.
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verkefnablaði 3.50 (Rúmfræðispjöld 
– rúmfræðiheiti) er slík spjöld að fá.

Erfiðari	verkefni	og	raunverk-
efni
Setja	saman	tvo	þríhyrninga
Nemendur nota verkefnablað 3.51 
(Form úr tveimur þríhyrningum) og búa 
til mismunandi myndir úr þríhyrn-
ingum. Þeir klippa þríhyrningana út 
og raða þeim saman tveimur og 
tveimur og búa til ýmsar rúmfræði-
myndir. Síðan líma þeir myndirnar á 
litað blað.

Tangram
Svipuð verkefni má búa til með 
tangramformum úr plasti ef þau eru 
fyrir hendi í skólanum. Þessi form 
henta einkar vel til að þjálfa hugtök 
og umræður um einkenni forma. Á 
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12	•	Rúmfræði

•	 Kennari	og	nemendur	ræða	saman	um	hvað	einkennir	samsíða	strik	eða	línur.
••	 Nemendur	krossa	við	myndirnar	þar	sem	eru	samsíða	strik.

Hvaða	strik	eru	samsíða?	Krossaðu	við	þau.

Þetta eru
líka 80 cm.

Þetta eru 80 cm.

Tvær línur eða strik eru samsíða ef fjarlægðin  
á milli þeirra er alls staðar sú sama.
Þær munu aldrei skerast – alveg sama hversu langar þær eru.

■ Hvað kallast þríhyrningurinn til 
hægri? (Rétthyrndur þríhyrningur.)

■ Hver vegna er hann kallaður 
rétthyrndur þríhyrningur? (Vegna þess 
að eitt horn hans er rétt.)

■ Hvað kallast ferhyrningurinn til hægri? 
(Hann er einnig samsíðungur en í 
þessu námsefni er þetta form 
venjulega kallað ílangur rétthyrningur.)

■ Hvers vegna er þetta rétthyrningur? 
(Öll hornin eru rétt.)

■ Hvað getið þið sagt um hornin á 
samsíðungnum til vinstri? (Tvö 
hornanna eru hvöss, tvö eru gleið.)

[••]	Lita	samsíðunga	í	mynd
Nemendur finna samsíðunga í 
myndinni og lita þá. Vilji einhverjir 
þeirra lita alla reitina geta þeir litað 
samsíðungana í einum lit og hina 
reitina í öðrum.

ferhyrningnum. Hann er með fjórar 
hliðar og fjögur horn.
■ Hvernig eru hornin? (Þau eru ekki 

rétt. Tvö eru gleið og tvö eru hvöss.)

Ferhyrningurinn er samsíðungur 
vegna þess að tvær hliðar hans munu 
aldrei skerast – alveg sama hversu 
langt við framlengjum þær. Þær eru 
samsíða. Þetta á líka við um hinar 
tvær hliðar samsíðungsins. Ef einungis 
tvær hliðar eru samsíða kallast 
formið trapisa en í þessum kafla er 
ekki fjallað um trapisu. 

[••]	Lita	samsíðunga
Nemendur finna samsíðungana og 
lita þá, krossa yfir þá eða draga hring 
um þá. Einnig er rétt að þeir nefni 
heiti hinna formanna:

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 56
	[•]	Samræðumynd	um	samsíða	

strik	og	línur
Kennari teiknar tvö samsíða strik, 
helst með töflureglustiku, lárétt yfir 
alla töfluna.
■ Hvað minnir þetta ykkur á? (T.d. 

vegbrúnir eða eitthvað annað.)
■ Hvað er einkennandi fyrir þessi tvö 

strik sem ég teiknaði? (Fjarlægðin 
milli þeirra er alls staðar sú sama.) 

Gott er að tengja þessa umræðu við 
járnbrautarteina:
■ Hvað myndi gerast ef fjarlægðin milli 

brautarteinanna væri mismunandi? 
(Þá rynni lestin af sporinu því 
fjarlægðin milli hjólanna á lestinni er 
alltaf sú sama.)

Slík strik og línur kallast samsíða 
strik eða samsíða línur.

Ath.: Í stærðfræði er gerður greinar-
munur á línu og striki. Lína er 
óendanlega löng. Strik er hins vegar 
bútur af línu milli tveggja punkta.
■ Getið þið fundið einhver samsíða 

strik í kennslustofunni? (Allir rétt-
hyrningar hafa samsíða hliðar, t.d. 
hliðarbrúnir nemendabókarinnar, 
skólaborðsins, gluggans, töflunnar, 
gólfsins, veggjarins, dyranna o.fl.)

[••]	Finna	samsíða	strik
Nemendur leita að samsíða strikum á 
litlu myndunum. Finni þeir slík strik 
setja þeir kross í reitinn neðst til hægri.
■ Fljúga flugvélarnar eftir samsíða 

brautum? (Já, þess vegna er fjarlægðin 
milli þeirra hin sama allan tímann.)

■ En bátarnir – eru siglingaleiðir þeirra 
samsíða? (Nei, þeir munu rekast á ef 
þeir halda beint áfram.)

■ Hvað er að gerast með bílana á 
öðrum veginum? Þeir munu fljótlega 
aka inn á hinn veginn.)

 Bls. 57
	[•]	Samræðumynd	um	samsíðunga
Kennari teiknar samsíðung á töfluna 
svipaðan þeim sem er efst á bls. 57. 
Hann biður nemendur að lýsa 

Viðfangsefni
■ Samsíða strik og línur
■ Samsíðungur
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•	 Kennari	og	nemendur	ræða	saman	um	hvað	einkennir	samsíðunga.
••	 Nemendur	finna	samsíðungana	og	lita	þá.	Þeir	þurfa	að	gera	sér	grein	fyrir	að	rétthyrningur	er	einnig	samsíðungur.
•••	 Nemendur	finna	samsíðungana	á	myndinni	og	lita	þá.	Þeir	þurfa	að	muna	að	rétthyrningur	er	jafnframt	samsíðungur.

Litaðu	samsíðungana	á	myndinni.

Litaðu	samsíðungana	í	þessari	mynd.

	 	Samsíðungur er ferhyrningur þar sem  
tvær og tvær hliðar eru samsíða .

Í samsíðungi þurfa hornin
ekki að vera rétt.

Einnig má nota þetta verkefni sem 
spil. Þá er spilaborðið rúðunetið. 
Leikmenn hafa hver sinn lit og teikna 
rétthyrningana á sama spilaborðið. Sá 
vinnur sem hefur þakið stærsta 
svæðið á spilaborðinu þegar það er 
fullt. Á þennan hátt tengja leikmenn 
þetta verkefni við margföldun í 
rúðuneti og við flatarmálsmælingar.

Greina	einkenni	ferhyrninga
Á verkefnablaði 3.54 (Eiginleikar 
tvívíðra forma) fá nemendur meiri 
þjálfun í að greina eiginleika og 
einkenni mismunandi ferhyrninga.

Raunverkefni	
Paraleikur	með	rúmfræðispjöld	
(utanhúss eða í leikfimissal)
Búnaður: Spjald með mynd af 
rúmfræðiformi handa hverjum 
nemanda. Mismunandi myndir þurfa 
að vera á spjöldunum, t.d. ílangir 
rétthyrningar, ferningar, þríhyrningar, 
rétthyrndir þríhyrningar, ferhyrningar 
sem eru ekki rétthyrningar, sam-
síðungar og fimmhyrningar.
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Fargelegge 
parallellogrammene

Lag et mønster ved å fargelegge paral-
lellogrammene. Hvis noen elever 
gjerne vil fargelegge alle rutene, kan 
de fargelegge parallellogrammene i én 
farge, og de øvrige i andre farger.

To av firkantene i mønsteret har 
ikke parallelle sider, men det er kan-
skje ikke så enkelt å avgjøre.

12_13_062604.eps

Men noen av elevene vil helt sikkert 
merke seg dette og spørre. Bortsett 
fra trekantene er det bare disse to 
figurene som ikke har parallelle sider 
i mønsteret.

Forenkling
For enkelte elever vil det være van-
skelig å få tak i dette med parallelle 
linjer, i og med at det er et begrep 
barn har liten praktisk erfaring med.

Det er heller ikke nødvendig å 
stresse dette på tredje trinn. Det er 
fint hvis de får erfaring med det, og at 
de hører begrepet mange ganger. På 
denne måten vil de lettere gjenkalle 
det når de møter det igjen på 
mellomtrinnet.

Mer utfordring
Analysere egenskaper
På Kopioriginal 3.54 i Kopiperm 1–4 
får elevene mer trening i å analysere 
egenskapene til ulike firkanter.

Flere aktiviteter
Parlek med geometrikort
(Ute eller i gymsal)

Utstyr: Ett kort med bilde av en 
geometrisk figur til hver elev. Det bør 
være forskjellige figurer på alle kor-
tene, som for eksempel: Ulike rek-
tangler, kvadrater, trekanter, rett-
vinklede trekanter, firkanter som ikke 
er rektangler eller parallellogrammer, 
femkanter og sekskanter.

12_14_062604.eps
Elevene holder kortene godt synlige 
fremfor magen. De beveger seg rundt 
i et begrenset område.

Lærer roper opp ulike oppdrag, 
som for eksempel å gå sammen med 
en som har
■ like mange sider på figuren sin som 

du har på din figur
■ like mange rettvinklede hjørner 

som din figur
■ figurer med like mange parallelle 

linjer
■ figurer med like mange stumpe 

vinkler
■ figurer med like mange spisse 

vinkler
■ figurer som heter det samme, som 

for eksempel rektangler, kvadrater, 
trekanter, rettvinklede trekanter, 
parallellogrammer.

Det gjør ingenting om ikke alle ele-
vene finner en partner etter hver 
ordre. Dere trenger derfor ikke passe 
på å lage par av alle kort.

Mine ideer
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................
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Nemendur halda spjöldunum þannig 
að aðrir sjái þau vel og hreyfa sig um 
á ákveðnu svæði sem hefur verið 
afmarkað fyrir fram.

Kennari kallar upp ýmis fyrirmæli 
um að nemendur eigi að finna sér 
félaga með form sem hefur
■ jafn margar hliðar og form 

nemandans
■ jafn mörg rétt horn 
■ jafn margar samsíða hliðar
■ jafn mörg gleið horn
■ jafn mörg hvöss horn
■ form sem bera sama heiti, t.d. 

ílangur rétthyrningur, ferningur, 
þríhyrningur, rétthyrndur þríhyrn-
ingur, samsíðungur.

Það gerir ekkert til þótt einhverjir 
nemendur finni ekki félaga í ein-
hverjum tilvikum. Kennari þarf því 
ekki að gæta þess að hægt sé að búa 
til pör úr öllum spjöldunum.

Erfiðari	verkefni
Búa	til	fleiri	rétthyrninga
Búnaður: Punktablað (ljósritunarblað 
12 (Punktablað) aftast í þessari bók 
eða rúðustrikað blað (verkefnablað 
3.15 (Rúðunet 1 • 1 cm) í verkefna-
hefti Sprota 3a), teningar.

Nemendur eiga að búa til rétt-
hyrninga með því að kasta tveimur 
teningum til skiptis. Teningarnir segja 
til um hliðar rétthyrninganna. Dæmi:

Teningarnir sýna 3 og 6. Þá teiknar 
nemandi á punktablaðið rétthyrning 
þar sem önnur hliðin er 3 bil milli 
punkta en hin hliðin 6.
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Matematisk innhold
■ Identifisere rektangler og 

kvadrater, og hvilke egen-
skaper som karakteriserer 
disse figurene.

Utstyr
■ Linjal, eventuelt spikerbrett/

geobrett eller prikkeark 
(Kopioriginal 2 bak i boka)

Hva skal gjøres?
� Side 54

Samtalebilde
Snakk med elevene om 

hvordan vi kan tegne firkanter på 
prikkearket (eller lage dem på spiker-
brettet). Fokuser på hvilke firkanter 
som er rektangler:
■ Hvorfor er det et rektangel? (Fordi alle 

vinklene er rette.)
■ Er det et kvadrat? (Nei, fordi de to 

sidene den veien er lengre enn de to 
andre.)

Elevene tegner rektangler og kvad-
rater på prikkearkene. De bør skrive 
under eller inni hver figur hvilken type 
det er. Hvis elevene lager firkanter på 
spikerbrett, bør de tegne dem inn i 
boka etterpå. Ellers blir de borte når 
strikkene fjernes. Bruk prikkene til å 
måle lengden av sidene til firkantene.

� Side 55
Samtalebilde
Repeter om nødvendig egen-

skapene ved rektanglet: At vinklene 
er rette, og at to og to sider er like 
lange.

Tegne rektangler
Bruk de to sidene i hver figur 

som utgangspunkt, og tegn ferdig slik 
at den endelige figuren blir et rek-
tangel. Be elevene bruke linjal, ellers 
blir sidene fort kurver i stedet for 
rette linjer. De kan bruke hjørnet på 
et litt tykt papir til å tegne rette 
vinkler.

Forenkling
Elevene kan gjerne klippe ut tre-
kanter og firkanter i papir eller stoff 
og så bruke dem til å lage mønstre 
eller figurer (se Kopioriginal 2 i Kopi-
perm 1–4). Elevene kan også bruke 
andre mangekanter i sine mønstre 
(Kopioriginal 48 i Kopiperm 1–4).

Repeter navnet på todimensjonale 
figurer.

På Kopioriginal 3.53 i Kopiperm 1–4 
skal elevene koble begrep og figur.

Mer utfordring
Lage flere rektangler
Utstyr: Prikkeark eller ruteark, 
terninger.

Elevene skal lage rektangler ved 
hjelp av terninger. De kaster to ter-

ninger annenhver gang. Terningene 
angir rektanglenes sider. 

Eksempel:
Terningene viser 3 og 6. På prikke-

arket/rutearket tegner vi et rektangel 
der den ene siden er 3 mellomrom 
mellom prikkene, eller 3 ruter, og den 
andre siden 6.

12_11_062604.eps
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Auðveldari	verkefni
Einhverjir nemendur munu líklega 
eiga erfitt með að átta sig á samsíða 
strikum eða línum vegna þess m.a. að 
um er að ræða hugtak sem börn hafa 
litla reynslu af. Það er heldur ekki 
nauðsynlegt að gera sér grillur vegna 
þessa á þessu skólaári. 

Látið nemendur klippa út þrí-
hyrninga og ferhyrninga úr pappír og 
búa til mynstur eða myndir. Þeir geta 
einnig notað aðra marghyrninga í 
mynstrin (sjá verkefnablað 48 
(Reglulegir marghyrningar) í verkefna-
hefti Sprota 2a.

Kennari rifjar upp með nemendum 
heiti tvívíðra forma.

Á verkefnablaði 3.53 (Tengja saman 
heiti og form) á að tengja saman heiti 
forma og formin sjálf.
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12	•	Rúmfræði12	•	Rúmfræði

Próf

Dragðu	strik	í	rétt	heiti.

Teiknaðu	formin.

Hvaða	strik	eru	samsíða?	Krossaðu	við	þau.

58
•	 Nemendur	draga	strik	frá	hverri	mynd	í	rétt	heiti.
••	 Nemendur	teikna	formin	sem	tilgreind	eru.
•••	 Nemendur	setja	kross	í	reitinn	við	myndirnar	þar	sem	eru	samsíða	strik.

Rétt horn Hvasst horn Gleitt horn

Ílangur rétthyrningur Ferningur

Samsíðungur Rétthyrndur þríhyrningur

12	•	Rúmfræði

Raunverkefni
Rúmfræðikapphlaup	(spil)
Búnaður: Teningur, spilapeningar, 
spilaborð (verkefnablað 3.58 (Rúm-
fræðikapphlaup)). 

Spilið er fyrir 2–4 leikmenn. Þeir 
kasta teningi til skiptis og flytja 
spilapeninginn eins marga reiti áfram 
og talan á teningnum segir til um. 
Þeir fá stig eftir því á hvaða formi 
þeir lenda. Stigagjöfin er þessi:
– Ferningur eða ílangur rétthyrn-

ingur: 1 stig
– Rétthyrndur þríhyrningur: 2 stig
– Samsíðungur – ekki með rétt 

horn: 5 stig
– Önnur form: 0 stig
Sá sem er fyrstur í mark fær 3 stig 
aukalega. Sá vinnur sem hefur aflað 
flestra stiga þegar sá fyrsti er kominn 
í mark.

punktar. Punktablað er á ljósritunar-
blaði 12 aftast í þessari bók.

Teikna má 10 mismunandi rétt-
hyrnda þríhyrninga þar sem hliðarnar 
eru láréttar og lóðréttar. þar að auki 
geta hliðarnar verið á ská og af 
slíkum má teikna 4 mismunandi 
þríhyrninga.

Teikna má 10 mismunandi ílanga 
rétthyrninga með láréttar og 
lóðréttar hliðar og 4 með hliðar á 
ská.

Hægt er að teikna 4 mismunandi 
ferninga með láréttar og lóðréttar 
hliðar og 2 með hliðar á ská.

Nokkuð erfitt er fyrir nemendur 
að teikna samsíðunga sem eru ekki 
rétthyrningar. Þess þarf að gæta að 
sama lausnin komi ekki fyrir oftar en 
einu sinni.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 58 Próf
	[•]	Finna	heiti	hornanna
Nemendur draga strik frá hverju 
horni í rétt heiti þess.

[••]	Teikna	formin
Nemendur teikna formin sem gefin 
eru upp.

[•••]	Finna	samsíða	strik
Nemendur setja kross við myndirnar 
þar sem strikin eru samsíða.

 Bls. 59 Æfingasíða 1
[•]	Finna	og	teikna	form
Nemendur greina formin á teikning-
unni og lita þau eftir litafyrirmæl-
unum neðst á blaðsíðunni. Ekki er 
nauðsynlegt að nemendur liti 
myndina alveg til fulls. Mestu skiptir 
að þeir liti formin með réttum lit.

Auðveldari	verkefni
Látið nemendur skoða áþreifanleg 
form, til dæmis form sem þeir hafa 
búið til úr plastkubbum (t.d. jovo-
kubbum eða öðrum einfestukubb-
um) eða úr pappa.

Frekari	þjálfun	í	rúmfræði-
formum	og	hornum
Á verkefnablöðum 3.53 (Tengja 
saman heiti og form) og 3.55–3.57 
(Hvöss, gleið og rétt horn 1–3) eru 
fleiri verkefni um hvöss, gleið og rétt 
horn.

Erfiðari	verkefni
Nemendur kanna hve mörg mis-
munandi form þeir geta teiknað 
þegar þeir fá punktablað (eða svæði 
á punktablaði) í stærðinni 5 • 5 

Viðfangsefni
■ Rúmfræðileg hugtök: samsíða 

strik eða línur; rétt, hvöss og 
gleið horn, þríhyrningar, 
ferningar, ílangir rétthyrningar 
og samsíðungar

Búnaður	
■ Litblýantar
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Próf
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ÆFINGAHEFTI 3b BLS. 28–31

•	 Nemendur	finna	rúmfræðiformin	á	stóru	myndinni	og	lita	þau	eins	og	sýnt	er	neðst	á	blaðsíðunni.

Finndu	þessi	form	á	myndinni.	
Litaðu	þau	í	réttum	lit .

Rétthyrndur Þríhyrningur Ferningur Ílangur Samsíðungur
þríhyrningur  rétthyrningur

Æfingasíða 1

Andrésdóttir, Hörður Ágústsson, 
Svavar Guðnason, Valtýr Pétursson 
og Þorvaldur Skúlason.

Ef leitað er á netinu eða í lista-
verkabókum má finna mörg dæmi 
um fögur málverk og önnur listaverk 
sem nemendur geta notað sem 
innblástur til að búa til eigin listaverk.

Gaman er að halda sýningu á 
listaverkum nemenda.
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Vi kan også gjøre dette om til et spill. 
Da kan spillebrettet være et ruteark 
(Kopioriginal 3.15 i Kopiperm 1–4). 
Elevene har hver sin farge og tegner 
rektanglene på samme spillebrett. 
Den som dekker størst område av 
arket når det er fullt, vinner. På denne 
måten knytter elevene bånd både til 
multiplikasjon ved rutenett og areal-
måling.

Flere aktiviteter
Skattekiste
Utstyr: Spikerbrett/geobrett, en eske 
med ulike geometriske figurer: rek-
tangler, parallellogrammer, kvadrater, 
rettvinklede trekanter.

Elevene trekker en figur fra esken 
og lager en figur med lik form på spi-

kerbrettet. Det er fint om elevene 
deretter tegner figuren på et prikkeark, 
og skriver inni hva den kalles.

Lage kunstutstilling
Det finnes mange kunstnere som har 
brukt geometriske figurer som 
utgangspunkt for sin kunst, blant 
annet Piet Mondrian, Sándor Bort-
nyik, Lajos Kassák, Victor Vasarely, 
Wassily Kandinsky. Søker vi på Inter-
nett eller leter i kunstbøker, finner vi 
mange eksempler på vakre kunstverk 
som elevene kan bruke som inspira-
sjon til egne kunstneriske forsøk.

12_12_062604.eps

Mangekanter ute
Lag mangekanter ute, der elever 
brukes som «spikre». Bruk tau eller 
hoppestrikk mellom elevene.
■ Hvordan må dere stå for å lage et 

rektangel? Et kvadrat? En rettvinklet 
trekant?

Mine ideer
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Teikna	með	tölvu
Nemendur geta einnig notað tölvu til 
að búa til ýmis rúmfræðiform. Í 
venjulegum ritvinnsluforritum er 
aðgerðarhnappur þar sem hægt er 
að velja alls kyns form. (Í „Word 
2007“ er þessa aðgerð að finna efst 
á skjánum í valhnappnum „Insert“ og 
síðan „Basic shapes“) en í word 2010 
í „Insert“ og síðan „Shapes“. Hér má 
finna algengustu rúmfræðiformin sem 
hægt er að fylla í með litum og búa 
þannig til fallegar myndir.

Listsýning
Margir listamenn hafa notað rúm-
fræðiform í list sinni, m.a. Piet 
Mondrian, Sandor Bortnyik, Lajos 
Kassák, Victor Vasarely, Wassily 
Kandinsky, Picasso og margir 
íslenskir listamenn, t.d. Guðmunda 

Hugmyndir	og	athugasemdir
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12	•	Rúmfræði12	•	Rúmfræði12	•	Rúmfræði
•	 Nemendur	teikna	samsíðunga	með	því	að	draga	strik	milli	punktanna.
••	 Nemendur	teikna	þríhyrninga	með	rétt	horn	með	því	að	draga	strik	milli	punktanna.
•••	 Nemendur	teikna	mismunandi	form	með	að	minnsta	kosti	eitt	rétt	horn	með	því	að	draga	strik	milli	punktanna.

Æfingasíða 2

Teiknaðu	samsíðunga.

Teiknaðu	þríhyrninga	með	rétt	horn.

Teiknaðu	form	með	að	minnsta	kosti	eitt	rétt	horn.
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ÆFINGAHEFTI 3b BLS. 32–33

Samsíðungur
Formið mitt er með
fjögur rétt horn.

12	•	Rúmfræði

[•••]	Finna	rétt	horn
Nemendur finna öll rétt horn á 
myndinni. Hver kross myndar fjögur 
rétt horn, þ.e.a.s. alls 16. Þar að auki 
eru 8 rétt horn með fram jaðrinum, 
samtals 24 rétt horn.

Auðveldari	verkefni
Erfitt getur verið að teikna á punkta-
blað samsíðung sem er ekki rétt-
hyrningur. Þess vegna getur verið 
gott að gefa nemendum vísbendingu 
um að byrja á tveimur hliðum, til 
dæmis þeirri efstu og þeirri neðstu, 
og að þær verði að vera jafn langar 
þar sem að öðrum kosti verði hinar 
tvær hliðarnar ekki samsíða.

Nemendur mega teikna rétthyrn-
inga í stað samsíðungs án réttra 
horna enda er rétthyrningur jafn-
framt samsíðungur.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 60 Æfingasíða 2
	[•]	Teikna	samsíðunga
Nemendur teikna samsíðunga með 
því að draga bein strik milli punkta. 
Tvær og tvær hliðar þurfa að vera 
samsíða.
 
[••]	Teikna	þríhyrninga	með	

rétt	horn
Nemendur teikna rétthyrnda 
þríhyrninga með því að draga bein 
strik milli punkta.

[••]	Teikna	eigin	form
Nemendur teikna eigin form. Þau 
þurfa að vera úr beinum strikum og 
hafa að minnsta kosti eitt rétt horn.

 Bls. 61 Við vinnum saman
[•]	Tangram
Nemendur tilgreina heiti ólíkra 
tangramforma og lýsa þeim.

[••]	Búa	til	myndir	með		
tangram

Nemendur raða mismunandi 
tangramformum saman og búa til 
rúmfræðiform. Þeir geta búið til 
þríhyrninga, ílanga rétthyrninga, 
ferninga og samsíðunga á mismun-
andi vegu. Nemendur teikna lausnir 
sínar í reikningshefti sín. Þeir þurfa þá 
að teikna þannig að fram komi hvaða 
tangramform hafa verið notuð.

Hér eru nokkur dæmi um lausnir:
Erfiðari	verkefni
Kennari teiknar fjögur strik þvert og 
endilangt eftir A4-blaði og lætur þau 
öll skerast, þ.e.a.s. engin tvö strik eru 
samsíða. Nemendur merkja öll 
hornin eftir því hvort þau eru hvöss, 
gleið eða rétt, sjá myndina hér á eftir:

Viðfangsefni
■ Rúmfræðiform: rétthyrndur 

þríhyrningur, þríhyrningur, 
ferningur, ílangur rétthyrningur, 
samsíðungur

Búnaður	
■ Tangramform úr plasti eða 

pappa (verkefnablað 3.52 
(Tangram))
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OPPGAVEBOK   S. 00–00   

Notaðu	tangram-form.

Hvaða	rúmfræðiform	geturðu	fundið?

Búðu	til	myndir	með	því	að	raða	saman		
nokkrum	formum.	 	
Teiknaðu	þær	í	reikningsheftið	þitt .
Búðu til
– þríhyrninga
– rétthyrninga
– ferninga
– samsíðunga

Hve	mörg	rétt	horn	eru	á	myndinni?

 											rétt horn

Við	vinnum	saman

616161
•	 Nemendur	skoða	tangram-formin	og	skrá	heiti	þeirra.
••	 Nemendur	búa	til	rúmfræðiformin,	sem	gefin	eru	upp,	og	teikna	þau	í	reikningsheftin	sín.
•••	 Nemendur	finna	öll	réttu	hornin,	sem	eru	í	myndinni,	og	skrá	svarið.

24

■ Hvað eru hornin mörg? ((1 + 2 + 
3) • 4 = 24. Tvö strik mynda 1 
skurðpunkt, þrjú strik mynda 2 
skurðpunkta í viðbót og fjögur 
strik mynda 3 skurðpunkta í 
viðbót við hina, alls 6 skurðpunkta. 
Hver skurðpunktur myndar  
4 horn, þ.e. 6 • 4. )

■ Hve mörg verða hornin ef þrjú 
strik skera hvert annað? ((1 + 2)  
• 4 = 12.)

■ Hve mörg verða hornin ef fimm 
strik skera hvert annað? ((1 + 2 + 
3 + 4) • 4 = 40.)

Þegar tvö strik eða tvær línur skerast 
þvert (hornrétt) hvor á aðra 
myndast fjögur rétt horn. Skerist 
strikin eða línurnar á ská verða 
gagnstæð horn (þ.e. topphornin) jafn 
stór, tvö verða hvöss og tvö gleið.

Raunverkefni
Teikna	mynd
Búnaður: Litaður pappír, skæri, 
límstifti, blýantur og hvítur pappír

Nemendur búa til eigið listaverk 
úr rúmfræðiformum. Þeir geta fengið 
innblástur frá listamönnum, erlendum 
eða innlendum, sjá kaflann Raunverk-
efni í þessum kennsluleiðbeiningum 
með bls. 59. Hægt er að finna myndir 
af listaverkum á netinu. Nemendur 
geta notað litapappír sem þeir klippa 
út og líma á A4-blað. Formin geta 
þeir annaðhvort teiknað sjálfir, 
teiknað kringum snið eða brotið 
blöðin til að búa til alls kyns form og 
klippa þau út.

Þegar nemendur hafa þannig búið 
til eigin listaverk setjast þeir saman 
tveir og tveir en þess skal gætt að 
hvorugur sjái mynd hins eða hafi séð 

hana. Annar nemandinn á að útskýra 
fyrir hinum, með því að nota heiti og 
hugtök, hvernig myndin hans er. Hinn 
nemandinn á að reyna að teikna 
mynd eftir lýsingunni. Sá sem lýsir 
mynd á ekki að sjá hvað hinn teiknar 
því hætt er við að hann leiðrétti 
jafnóðum. („Nei, þetta er ekki svona. 
Þetta form á að færast hærra upp.“) 
Skemmtilegra er að bíða eftir að 
teikningunni sé lokið og bera síðan 
myndirnar tvær saman. Þar næst 
skipta nemendurnir um hlutverk.

Búa	til	tangram-myndir
Nemendur búa til myndir með 
tangramformum. Margar tangram-
myndir má finna á netinu; þær má 
prenta út og nemendur reyna síðan 
að búa myndirnar til með tangram-
formunum. Nota skal leitarorðið 
„tangram“. 

Á verkefnablöðum 5.99a–5.102b 
(Tangrammyndir 1–9 og Marghyrningar 
með tangram 1–2) í verkefnahefti 
Stiku 1a eru fjölmörg tangramverk-
efni af mismunandi þyngd.

Hugmyndir	og	athugasemdir
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Almenn brot13

helmingurinn“, þ.e.a.s. þegar ein-
hverju er skipt í tvo misstóra hluta, 
þegar betra væri að segja: „Stærri 
hlutinn“. Þetta má sjá hjá Skrípó og 
Skrípólínu á myndinni.

Bendið nemendum á að í stærð-
fræði þarf að skipta jafnt þegar skipt 
er til helminga!

Kennari skrifar 12 og 14 á töfluna. 
■ Hafið þið séð svona tölur áður? (Ef til 

vill á einhvers konar umbúðum.)
■ Hafið þið heyrt fólk tala um helming, 

einn fjórða og einn þriðja (eða einn 
fjórða hluta, fjórðung, einn þriðja 
hluta eða þriðjung)? Munið þið hvar 
eða hvenær þið hafið heyrt þessi orð?

■ Hvers vegna er tölustafurinn 1 
skrifaður fyrir ofan tölustafinn 2? 
(Kennari tekur annan eplishelming-
inn.) Þetta er einn af tveimur bitum.

■ Hvers vegna er tölustafurinn 1 
skrifaður fyrir ofan tölustafinn 4? Þetta 

■ Hvers vegna fá þau meira af 
súkkulaðikökunni? (Vegna þess að öll 
kakan, þ.e. heildin, er stærri.)

Kennari skiptir einu stóru epli og 
einu litlu epli – eða teiknar skipting-
una á töfluna.
■ Nú eiga Pétur og Lísa (tveir nem-

endur í bekknum) að fá sinn 
helminginn hvort af þessu epli 
(kennari bendir á stærra eplið) en 
Anna og Geir eiga að fá hvort sinn 
helming af þessu epli (kennari bendir 
á minna eplið). Hafa allir krakkarnir 
fengið jafn mikið? (Nei!)

■ En þau fá sinn helminginn hvert. (Já, en 
helmingurinn af einhverju stóru er meiri 
en helmingurinn af einhverju litlu.)

Í daglegu tali eru almenn brot yfirleitt 
ekki notuð til að gefa upp nákvæmar 
stærðir. Við getum t.d. sagt: „Stærri 

13		Almenn	brot

Í	þessum	kafla	eru	almenn	brot	í	
fyrsta	sinn	tekin	fyrir	í	námsefninu.	
Nemendur	kynnast	brotum	annað-
hvort	sem	hluta	af	heild	eða	sem	
hluta	af	safni,	einkum	í	tengslum	
við	verkefni	úr	daglegu	lífi.

Mikilvægt	er	að	nemendur	geri	
sér	grein	fyrir	að	hlutar	brots	eru	
ætíð	jafn	stórir	eða	innihalda	jafn	
marga	hluti,	ef	um	safn	er	að	
ræða,	og	að	brot	táknar	ákveðinn	
hluta	af	heild	eða	af	einum	heilum.	
Nemendur	læra	einnig	hvernig	
almenn	brot	eru	skrifuð	sem	hluti	
af	heild,	læra	algengustu	brotin		
( 1

2
, 1

3 , 1
4 , 1

5 )	og	kynnast	jafn	
stórum	(eða	jafngildum)	brotum	
(t.d.	að	 1

2
 = 2

4
).	

Viðfangsefni
■ Almenn brot sem hluti af heild 

í tengslum við hversdagslegar 
aðstæður

■ Að skipta í jafn stóra hluta

Búnaður	
■ Ef til vill áþreifanlegir hlutir 

sem auðvelt er að skipta

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 62
Ath.: Rétt er að kennari noti jöfnum 
höndum orðin einn þriðji, einn þriðji 
hluti eða þriðjungur, einn fjórði, einn 
fjórði hluti eða fjórðungur o.s.frv.

	[•]	Samræðumynd	um	almenn	brot
Nemendur hafa allmikla reynslu af 
skiptingu. Sjálfsagt er að tengja 
hugtakið almennt brot við þessa 
reynslu. Tengið skiptingu, t.d. köku, 
við stærð sneiðanna sem hver fær: Ef 
börnin fjögur skipta kökunni milli sín 
fær hvert þeirra einn fjórða (eða 
einn fjórða hluta eða fjórðung). 

Ræðið við nemendur um að stærð 
hlutans, sem hver fær, er háð því hve 
heila kakan (heildin) er stór. Á 
myndinni eru tvær kökur.
■ Hvorri köku er skipt í fjóra hluta og 

hvert barn fær einn hluta af báðum 
kökunum. Fá þau þá jafn stóra hluta 
af hvorri köku? (Þau fá meira af 
súkkulaðikökunni.)
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•	 Nemendur	skipta	kökunum	í	jafn	stóra	hluta	með	því	að	draga	strik	í	kökumyndirnar.

Skiptu	kökunni	jafnt	milli	krakkanna.

 Stærð
 hvers hluta :

1
4

1
2

1
3

1
5

Kennari gengur um og athugar 
hvort nemendur skipta kökunum á 
mismunandi vegu. Vekið athygli 
nemenda á því þegar þessi vinna er 
rifjuð upp í lokin. Ein leið til þess er 
að teikna nokkra ílanga rétthyrninga 
á töfluna og biðja nemendur að 
koma upp að töflu og sýna hvernig 
þeirra skipting var, t.d. í  12:

 
Auðveldari	verkefni
Látið nemendur öðlast áþreifanlegri 
reynslu af því að skipta ákveðinni 
heild. Það má t.d. skipta ávexti í tvo, 
þrjá eða fjóra hluta. Leggið áherslu á 
að hlutarnir eiga að vera jafn stórir 
og dragið fram hve stór hluti þeir 
eru af heildinni eða einum heilum.

Í tengslum við verkefnin á bls. 63 
má láta nemendur fá fjögur pappa-
spjöld sem eru um það bil jafn stór 
og kökurnar. Síðan eiga nemendur að 
klippa spjöldin í tvo, þrjá, fjóra og 
fimm jafn stóra hluta. Þeir leggja 
pappahlutana ofan á myndirnar af 
kökunum í bókinni þannig að 
greinilega sjáist að kökunni sé t.d. 
skipt í þriðjunga.

Erfiðari	verkefni	og	raunverk-
efni
Brjóta	pappír	og	skrifa	almenn	brot
Látið nemendur hafa þrjú A4-blöð. 
Þeir eiga að brjóta blöðin og finna 
mismunandi brot. Fyrst brjóta þeir 
blað einu sinni og næsta blað tvisvar 
og þriðja blaðið þrisvar. Þeir opna 
blöðin aftur, athuga hve margir 
hlutarnir eru og skrifa á hlutana hve 
stór hluti af heilu blaði hver þeirra er.

63

Dermed vil det ene kakestykket være 
én av fire helt like biter, altså en 
firedel.

■ Hvis jeg tar ett av hjertene på en vaf-
felplate, hvor mye av vaffelen har jeg 
da tatt? (1 av 5, skriv  på tavla.)

En misoppfatning som vi vet mange 
strever med i brøk, er å forstå at for 
eksempel  og  også kan skrives 
som   og  . Dette kan dere også 
snakke om ved for eksempel å ta 
utgangspunkt i kaken. Dersom barna 
på bildet deler sjokoladekaken likt 
mellom seg, får de  hver. Men det 
blir noen veldig store kakestykker.
■ Hva om de delte kaken i åtte biter i 

stedet for fire. Hvor mye får hvert 
barn da? (De får , men de får fort-

satt like mye kake. Det vil si at  er 
like mye som .)

Det er viktig å understreke at dette 
er første møte med formell brøk, og 
at det viktigste nå er å gi elevene en 
grunnleggende forståelse av hva brøk 
er. De mer formelle sidene ved brøk-
regning kommer senere.

� Side 63
Dele kaken i like store 
deler

Elevene tegner inn hvordan de deler 
kaken i like deler. Si til elevene at 
delene skal være like store, ellers blir 
det ikke rettferdig. Men for øvrig kan 
elevene dele akkurat som de vil.

Gå rundt og se om elevene deler 
på ulike måter. Løft fram dette i en 

oppsummering. Én måte å gjøre det 
på er å tegne noen tilsvarende rek-
tangler på tavla og be elevene komme 
og vise hvordan de har delt for eks-
empel i :

13_01_062604.eps

Forenkling
La elevene få mer konkrete erfaringer 
med deling av en helhet. Det kan være 
å dele frukt, som epler og bananer, i 
to, tre eller fire. Fokuser på at delene 
er like store, og på hvor stor del de 
utgjør av helheten.

Til side 63 kan elevene få fire papp-
biter som er like store som kakene. 
Så skal de konkret klippe dem i to, 
tre, fire og fem like store deler. Legg 
bitene oppå kaken i boka, slik at det 
blir tydelig illustrert at kaken for eks-
empel er delt i tre tredeler. Tegn til 
slutt rundt én av disse delene slik at 
de får vist hvordan de delte.

Mer utfordring og flere 
aktiviteter
Brette papir og skrive brøk
Gi elevene tre A4-ark. De skal så 
brette arkene og finne ulike brøker. 
Første arket bretter de én gang og så 
bretter de ut igjen for å se hvor 
mange brøkdeler arket består av nå. 
Be dem skrive brøken på arket.

Neste ark bretter de to ganger og 
tredje arket tre ganger. Brett ut, se 
hvor mange deler, og skriv på arket 
hvor stor brøkdel hver del er.

13_02_062604.eps
Gjør gjerne det samme med ark i 
andre former, for eksempel sirkulære 
og kvadratiske.
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Gott og gagnlegt er að vinna verkefni 
sem þessi með pappír sem er 
öðruvísi í laginu, t.d. hringlaga eða 
ferningslaga.

áður jafn mikið af kökunni. Niður-
staða:  28 er jafn mikið og  14 .)

Rétt er að leggja áherslu á að þetta 
er í fyrsta skipti í þessu námsefni 
sem almenn brot eru kynnt fyrir 
nemendum. Því skiptir afar miklu 
máli að nemendur öðlist grundvallar-
skilning á því hvað felst í almennum 
brotum. Síðar munu nemendur 
kynnast brotareikningi á óhlutbundn-
ari eða formlegri hátt.

 Bls. 63 
	[•]	Skipta	kökunni	í	jafn	stóra	hluta
Nemendur sýna hvernig þeir skipta 
kökunum í jafn stóra hluta. Áhersla 
er lögð á  að kökubitarnir eiga að 
vera jafn stórir; ella verður skiptingin 
ekki réttlát. Að öðru leyti geta 
nemendur ákveðið sjálfir hvernig 
þeir skipta kökunum.

merkir einn fjórða og fjórir slíkir 
samsvara einum heilum, t.d. heilli köku.

 Þess vegna er einn kökubiti einn af 
fjórum jafn stórum bitum, þ.e.a.s. 
einn fjórði (eða einn fjórði hluti eða 
fjórðungur).

■ Ef ég tek eitt laufið af vöfflu á 
vöfflujárninu, hvað er ég þá með 
stóran hluta af vöfflunni? 
(1 af 5 – kennari skrifar 15 á töfluna.)

Margir eiga erfitt með að skilja að 
t.d. almennu brotin 12 og 14 megi allt 
eins skrifa sem 24 og 28 . Kennari getur 
rætt þetta við nemendur með því t.d. 
að nota kökuna sem dæmi. Úr því að 
börnin á myndinni skipta kökunni 
jafnt á milli sín fær hvert þeirra 14 . En 
þá verða bitarnir stórir.
■ Hvað fær hvert barn ef þau skipta 

kökunni í átta bita í stað fjögurra. 
(Það fær 28 en öll börnin fá samt sem 
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13	•	Almenn	brot

•	 Nemendur	lita	helminginn	af	hverjum	hlut.
••	 Nemendur	lita	helminginn	af	hverri	mynd.
•••	 Nemendur	draga	hring	um	allar	myndirnar	þar	sem	helmingurinn	er	litaður.

Litaðu	hálfan:

Litaðu	helminginn:    

Dragðu	hring	um	myndirnar	þar	sem     er	litaður.

1
2

1
2

1
2

■ Hvernig skiptirðu vöfflunni? (Til dæmis 
með því að lita eitt lauf efst til vinstri.)

■ Er það nákvæmlega einn fjórði? (Já, 
vegna þess að þetta lauf er eitt af 
fjórum eins laufum.)

■ Hefur einhver skipt þessu öðruvísi?
■ Vitið þið hvers vegna við köllum 15 

mínútur stundarfjórðung eða korter? 
(Stundarfjórðungur merkir einn 
fjórðung af einni klukkustund. Korter 
er skylt forliðnum „kvart-“ sem 
merkir fjórðungs-.)

[••]	Lita	fjórðung
Nemendur lita fjórðung af hverri mynd.

[•••]	 Draga	hring	um	myndirnar	
þar	sem	fjórðungur	er	litaður

Nemendur finna myndirnar þar sem 
einn fjórði er litaður og draga hring 
um þær.

T.d. er fyrsta myndin samhverf um 
láréttan speglunarás.
■ Hvers vegna er helmingurinn ekki 

litaður í myndinni af vöfflunni? (Vegna 
þess að eitt lauf af fjórum er litað og 
það hefði þurft að lita eitt lauf til 
viðbótar til þess að helmingurinn væri 
litaður.)

■ Í síðasta rétthyrningnum er búið að 
lita tvo reiti af fjórum; er helmingur-
inn þá ekki litaður? (Nei, vegna þess 
að hlutarnir eru ekki jafn stórir.)

 Bls. 65 
	[•]	Lita	fjórðung
Nemendur lita fjórðung af hverri 
mynd. Ekki er nauðsynlegt að lita af 
nákvæmni. Látið nemendur heldur 
einbeita sér að mismunandi að-
ferðum við að skipta mynd í fjóra 
hluta.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 64 
	[•]	Lita	helminginn
Nemendur lita helminginn af hverri 
mynd. Ekki er nauðsynlegt að lita af 
mikilli nákvæmni. Leggið frekar 
áherslu á að myndunum má skipta í 
tvo hluta á ýmsa vegu.
■ Hvernig skiptir þú vöfflunni? (T.d. 

með því að lita tvö efri laufin.)
■ Er þetta nákvæmlega helmingurinn? 

(Já, vegna þess að ég litaði tvö lauf af 
fjórum þannig að jafn mörg lauf eru í 
báðum helmingunum.)

■ Hvernig skiptuð þið klukkunni til 
helminga? (Með því að lita hálftíma.)

■ Hvernig hefðuð þið litað fjórðung af 
klukkunni?

■ Hvernig skiptuð þið kökunni í 
miðjunni efst á blaðsíðunni?  
(Sex bitar í hvorum helmingi.)

Bendið nemendum á að almennu 
brotin 12 og 14 eru ekki endilega til 
orðin með því að skipt var í tvo eða 
fjóra hluta. Berið saman kökuskipt-
inguna á samræðumyndinni á bls. 62 
þar sem einum fjórða var skipt í 
tvennt til að fá minni kökubita sem 
auðveldara væri að borða. Súkku-
laðikökunni í þessu verkefni er skipt í 
12 bita þannig að þegar henni er 
skipt til helminga eru 6 bitar í 
hvorum helmingi.

[••]	Lita	helminginn
Nemendur lita helminginn af hverri 
mynd.

[•••]	 Draga	hring	um	myndir	
sem	sýna	helming

Nemendur finna myndirnar þar sem 
helmingurinn hefur verið litaður. 
Kennari spyr þá hvers vegna þeir telji 
að helmingurinn sé litaður. Í öllum 
myndunum er að líkindum auðveld-
ast að tengja svarið við samhverfu. 

Viðfangsefni
■ Helmingur og einn fjórði hluti 

af mismunandi heildum og 
skráning þessara almennu 
brota

Búnaður	
■ Litblýantur
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•	 Nemendur	lita	einn	fjórða	hluta	af	hverjum	hlut.
••	 Nemendur	lita	fjórðung	af	hverri	mynd.
•••	 Nemendur	draga	hring	um	allar	myndirnar	þar	sem	einn	fjórði	er	litaður.

Litaðu	f jórða	hluta:

Litaðu	einn	f jórða:    

Dragðu	hring	um	myndirnar	þar	sem     er	litaður.

1
4

1
4

1
4

fá jafn mikið hver. Hvernig eiga þeir 
að skipta pitsunum? 

■ Fjórir aðrir vinir eru einnig á pitsu- 
staðnum. Þeir panta þrjár pitsur með 
mismunandi áleggi. Þeir vilja allir fá 
jafn mikið af hverri pitsu. Hvernig eiga 
þeir að skipta pitsunum?

Í upprifjuninni eftir vinnu með þessa 
opnu er mikilvægt að taka tíma í að 
ræða hvernig nemendur leystu þessi 
verkefni og draga fram mismunandi 
aðferðir þeirra.

Raunverkefni	
Hve	margar	sneiðar	voru	í	pits-
unni?
Búnaður: Lítill kassi, töluspjöld með 
tölunum 1–6.

Skrípó og Skrípólína borðuðu heila 
pitsu. Nemendur eiga nú að finna út 
hve margar sneiðar voru í pitsunni. 
Kennari setur töluspjöldin í öskjuna. 
Hann biður einn nemanda að draga 
spjald. Þetta spjald segir til um hve 
margar sneiðar Skrípó borðaði. Síðan 
er annað spjald dregið úr öskjunni en 
það sýnir hvað Skrípólína borðaði 
margar sneiðar. Nemendur eiga nú að 
teikna hvernig pitsan leit út áður en 
Skrípó og Skrípólína borðuðu hana. 
Kennari skráir með almennum brotum 
hve stóran hluta hvort þeirra um sig, 
Skrípólína og Skrípó, borðuðu:  26 og 46 .

Einnig má draga þrjú spjöld. Tvö fyrri 
spjöldin segja þá til um hve margar 
sneiðar Skrípó og Skrípólína borðuðu 
hvort og síðasta spjaldið sýnir hve 
margar sneiðar voru eftir af pitsunni. 
Enn og aftur eiga nemendur að teikna 
hvernig pitsan leit út áður en átið 
hófst og síðan geta þeir krossað yfir 
sneiðarnar sem borðaðar voru. 
Kennari skrifar einnig í þessu tilviki 
með almennu broti hve mikið hvort 
þeirra, Skrípó og Skrípólínu, borðaði 
og hve mikið er eftir af pitsunni.

Sýna	almenn	brot
Sjá lýsingu á þessu verkefni á bls. 74

bókinni samkvæmt fyrirmælunum. 
Að sjálfsögðu ráða þeir hvaða hluta 
þeir lita hverju sinni.

Erfiðari	verkefni	
Flestir nemendur hafa gott af að taka 
þátt í þessari kynningu á almennum 
brotum þótt hún sé ef til vill auðveld 
fyrir einhverja. Þessir nemendur geta 
þá til viðbótar skrifað almennu 
brotin við hliðina á myndunum. T.d. 
geta þeir skrifað brotið 14 sem 28 og 3

12 .

Heilabrot:	Pitsustaðurinn
Nemendur vinna saman í pörum og 
leysa verkefnið með því að nota 
teikningar sér til hjálpar og skrá 
almennu brotin. 
■ Fjórir vinir eru á pitsustað. Þeir 

panta þrjár eins pitsur. Þeir eiga að 

■ Hvers vegna dróstu hring um fyrstu 
myndina? (Vegna þess að einn af 
fjórum hlutum er litaður.)

■ Nægir að einn af fjórum hlutum sé 
litaður eða þarf að setja einhverjar 
frekari kröfur? (Já, að allir hlutarnir 
séu jafn stórir.)

Auðveldari	verkefni
Það kemur að miklu gagni ef nem-
endur fá áþreifanlega reynslu af 
almennum brotum. Teiknið kökur, 
súkkulaðiplötur o.fl. á þykkan pappír 
og látið nemendur klippa myndirnar 
út. Síðan geta þeir skipt myndunum 
til helminga eða í fjóra jafn stóra 
hluta. Þegar því er lokið geta þeir 
borið myndirnar saman við mynd-
irnar í bókinni. Þannig geta þeir séð 
að um helminga og fjórðunga er að 
ræða. Að lokum lita þeir myndirnar í 
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13	•	Almenn	brot

•	 Nemendur	lita	einn	þriðja	af	hverri	mynd.
••	 Nemendur	draga	hring	um	allar	myndirnar	þar	sem	helmingurinn	er	litaður.
•••	 Nemendur	draga	hring	um	allar	myndirnar	þar	sem	þriðjungurinn	er	litaður.

Litaðu	einn	þriðja	hluta:

Dragðu	hring	um	myndirnar	þar	sem     er	litaður.

Dragðu	hring	um	myndirnar	þar	sem     er	litaður.

1
2

1
3

1
3

sýnidæminu, sem er helmingurinn af 
myndinni. Er guli ferningurinn í 
þessari mynd þá ekki líka helmingur-
inn? (Nei, því það skiptir máli hve 
stór hluti af heildinni litaði hlutinn er. 
Í sýnidæminu er ferningurinn 
helmingur af myndinni en í verk-
efninu þar fyrir neðan er ferningurinn 
einn fjórði hluti af myndinni.)

■ Hvaða almennt brot skráðir þú við 
síðasta verkefnið? ( 1

4
 .)

■ Hvernig hugsaðir þú til að finna 
svarið? (Ég skipti efri þríhyrningnum í 
tvo hluta og þá koma fram fjórir jafn 
stórir hlutar.)

Auðveldari	verkefni
Finnist einhverjum nemendum þessi 
viðfangsefni of huglæg og erfið er 
rétt að láta þá fást í meiri mæli við 
verkefni úr daglegu lífi. Kennari 

tilvikum lita þeir tvo hluta gula. 
Einhverjir kjósa ef til vill að lita mynd 
með fleiri litum og það er að 
sjálfsögðu í lagi. Til dæmis má lita 
helminginn af sexhyrningnum gulan 
en einn fjórða bláan.

	[••]	Skrá	almenn	brot	við	lituðu	
hlutana

Nemendur eiga að finna hve stór 
hluti er litaður og skrá það með 
almennu broti.
■ Hve stór hluti er litaður í þríhyrn-

ingnum hægra megin við sýnidæmið? 
(1

4
 – vegna þess að sá hluti er einn af 

fjórum litlum, jafn stórum þríhyrn-
ingum.)

■ Hve stór hluti er litaður í ferningnum 
sem er undir sýnidæminu? (Einnig 1

4
 .)

■ Guli ferningurinn í þessari mynd er 
jafn stór og guli ferningurinn í 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 66
	[•]	Lita	einn	þriðja	hluta
Nemendur eiga að lita þriðjung af 
hverri mynd. Ekki er nauðsynlegt að 
lita af mikilli nákvæmni. Frekar skal 
leggja áherslu á að nemendur einbeiti 
sér að því að skipta í þrjá hluta á 
mismunandi vegu.
■ Hvernig litaðir þú einn þriðja af 

hringnum? (T.d. neðsta hlutann.)
■ Er þetta nákvæmlega einn þriðji 

hluti? (Já, vegna þess að þetta er einn 
af þremur jafn stórum hlutum.)

■ Hvernig skiptir þú stærri rétthyrn-
ingnum? 

■ Hefur einhver skipt honum öðruvísi?

	[••]	Draga	hring	um	myndirnar	
sem	sýna	helming

Nemendur finna myndirnar þar sem 
helmingurinn er litaður.
■ Hvers vegna dróstu ekki hring um 

ílanga rétthyrninginn til vinstri? 
(Vegna þess að hlutarnir, sem 
myndinni er skipt í, eru ekki jafn 
stórir og litaði hlutinn er því ekki 
helmingurinn af myndinni.)

[•••]	 Draga	hring	um	myndirnar	
sem	sýna	þriðjung

Nemendur rökstyðja hvers vegna 
rétthyrningurinn, þar sem fjórir af 
tólf reitum eru litaðir, sýnir einn 
þriðja hluta. Auðveldara er að sjá 
þetta ef við hugsum okkur að fjórum 
reitum í senn sé raðað saman.

 Bls. 67 
	[•]	Sýna	brot	með	litum
Nemendur eiga að lita helming, þriðj-
ung eða fjórðung í hverri mynd. Þeir 
nota þá liti sem fyrirmæli eru gefin 
um efst á blaðsíðunni, þ.e. helming-
arnir séu gulir o.s.frv.

Í myndunum tveimur, sem skipt er 
í fjórðu hluta, geta nemendur 
auðvitað litað helminginn. Í þeim 

Viðfangsefni
■ Almennt brot sem hluti af 

heild
■ Jafn stórir hlutar

Búnaður	
■ Litblýantar



67

67

Litaðu:     

Hve	stór	hluti	er	litaður?

•	 Nemendur	lita	einn	hluta	af	hverri	mynd	og	sýna	með	lit	hvort	hlutinn	er	14	,	
1
3	eða	

1
2	af	heilli	mynd.

••	 Nemendur	skrá	hve	stór	hluti	af	hverri	mynd	er	litaður.

1
3

1
4

1
2

                    

                               

                           

1
2

Geturðu þetta?

1
4

1
5

1
4

1
2

1
3

1
4

1
3

1
4

1
3

2
4

3
6

Brotastríð	(spil)
Búnaður: Stokkur með 20–30 
brotaspjöldum handa hverju pari 
ásamt mynd sem sýnir innbyrðis 
tengsl milli mismunandi brota 
(verkefnablað 3.61 (Bera saman 
almenn brot)). Brotaspjöldin má búa 
til með því að klippa þykk A4-blöð í 
átta hluta og skrá viðkomandi brot á 
bútana, þ.e.: 

1
2 , 

1
4 ,  

1
3 ,  

1
6 ,  

1
8 ,  

1
9 ,  

1
12 og  116 . 

Sama brotið má skrifa á fleiri en eitt 
spjald. Einnig má nota verkefnablað 
3.62 (Brotaspjöld 1), 
ljósrita það á litapappír, 
plasta pappírinn og klippa 
síðan spjöldin út.
 
Spilið er fyrir 2–3 leikmenn. Þeir 
skipta spjöldunum með sér, hver 
þeirra fær jafn mörg spjöld. Leik-
menn setja spjöld sín í bunka sem 
settur er á hvolf. Þeir draga spjald 
hver úr sínum bunka og snúa því upp 
í loft á borðið. Sá sem á spjaldið með 
stærra eða stærsta brotinu (minnsta 
nefnaranum) fær slaginn. Hann setur 
spjöldin neðst í sinn bunka. Ef 
leikmenn fá jafn stór brot „brýst út 
stríð“. Þeir verða þá að draga tvö 
spjöld hver og leggja ofan á spjöldin 
sem fyrir eru. Síðasta spjaldið sker úr 
um hver fær slaginn. Sá vinnur sem 
er fyrri til að ná öllum spjöldunum 
frá hinum leikmönnunum.

Á meðan nemendur eru ekki vissir 
um stærðarröðun brotanna geta þeir 
notað yfirlitið á áðurnefndu verk-
efnablaði 3.61 (Bera saman almenn 
brot) þar sem brotin liggja hlið við 
hlið, sjá einnig skýringarmynd á bls. 
75 í þessari bók. Þannig sést greini-
lega munurinn á stærð brotanna.

Afbrigði af spilinu: Smám saman 
geta nemendur bætt við nýjum 
spjöldum með öðrum brotum, t.d.  
2
4 , 

3
4 ,  

2
6 o.fl., sjá verkefnablað 3.63 

(Brotaspjöld 2).

Erfiðari	verkefni	
Brot	á	pinnabretti
Nemendur sýna brot á pinnabretti. 
Þeir setja þá fyrst teygju utan um 
það sem á að tákna heildina. Því næst 
setja þeir aðra teygju utan um 
hlutann sem þeir eiga að 
sýna. Loks teikna þeir 
þetta á punktablað og 
skrá almenna brotið inn 
í viðkomandi hluta.

Láta má nemendur fá það verkefni 
að sýna á ferns konar hátt helming, 
þriðjung og fjórðung.

Raunverkefni
Lita	og	skrá	almenn	brot
Nemendur lita hluta af heild og skrá 
almenna brotið sem litaði hlutinn 
táknar:

teiknar t.d. köku á heilt A4-blað og 
skiptir blaðinu til helminga. Hann 
leggur pappírshelmingana hlið við 
hlið og biður nemendur að segja til 
um hvernig skrá eigi þessa búta sem 
almennt brot.

Kennari klippir helmingana aftur í 
tvennt þannig að kökunni er nú skipt 
í fjóra hluta. Hann leggur bútana 
hvern upp við annan og biður 
nemendur að segja til um hvernig 
eigi nú að skrá hlutana sem almennt 
brot. Þannig má halda áfram. Leggja 
þarf áherslu á hvaða tölu á að skrifa 
undir brotastrikin og hvaða tala er 
skrifuð fyrir ofan brotastrikin. Þess 
þarf að gæta allan tímann að nem-
endur sjái tengslin milli kökunnar og 
tölustafanna.
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avgjøre hvordan vi skal skrive dette 
som brøk. Slik kan vi fortsette. Vær 
tydelig på hvilke tall vi skriver under 
brøkstreken, og hvilke vi skriver over. 
Pass hele tiden på at de ser sammen-
hengen mellom kaken og symbolene.

Mer utfordring og flere 
aktiviteter
Brøk på spikerbrett
La elevene illustrere brøker på spi-
kerbrett. De setter da først en strikk 
rundt det som skal være helheten. 
Deretter setter de en ny strikk som 
rammer inn delen. Dette tegner de av 
på prikkeark og skriver brøkdelen 
inni:

13_05_062604.eps
Elevene kan få i oppgave å lage fire 
forskjellige illustrasjoner av en todel, 
av en tredel og av en firedel.

Spill: «Krig» med brøkkort
Utstyr: Et sett med 20–30 brøkkort til 
hvert par, samt et bilde som viser for-
holdet mellom ulike brøker (Kopiori-
ginal 3.61 i Kopiperm 1–4.)

Kortene kan lages ved å kutte tykke 
A4-ark i åtte deler, og deretter skrive 
ulike brøker på:

, , , , , ,  og 

Samme brøk må selvsagt skrives på 
flere kort. Dere kan også bruke Kopi-
original 3.62 i Kopiperm 1–4 og 
kopiere over på farget kopipapir og så 
laminere kortene.

13_06_062604.eps
2 spillere. Del ut alle kortene, like 
mange til hver. Spillerne samler kor-
tene i en bunke med bildesiden ned. 
De trekker så hvert sitt kort og 
legger det på bordet med bildesiden 
opp. Den som har kortet med den 
største brøken, vinner paret. Spil-
leren legger kortene nederst i sin 
bunke. Dersom de får like brøker, blir 
det «krig». De må da legge på to 
ekstra kort, der det siste kortet 
avgjør hvem som vinner kampen. Vin-
neren er den som tar alle kortene fra 
den andre.

Inntil elevene blir trygge på hva 
som er en stor og en liten brøk, kan 
de bruke oversikten der ulike brøker 
ligger inntil hverandre. Da kan de gå 
inn og se hvilke brøkdeler som er 
størst.

Variant: Etter hvert kan de legge til 
nye kort med andre brøker, som for 
eksempel , ,  og lignende (Kopi-
original 3.64 i Kopiperm 1–4).
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68
13	•	Almenn	brot

•	 Kennari	og	nemendur	ræða	saman	um	að	skipta	í	jafn	stóra	hluta.
••	 Nemendur	skrifa	hve	stór	hluti	af	hverri	mynd	er	litaður.

Hve	stór	hluti	er	litaður?

Ég tek 1
4 . Ég tek 2

4 .

            

                          

                          

                          

1
4

3
4

1
4

1
2

2
3

1
3

3
6

2
6

Auðveldari	verkefni
Kennari býr til verkefni úr hinu 
daglega lífi með eggjabakka og til 
dæmis golf- eða tenniskúlum.

 
Auðveldari	verkefni
Eggjabakki	og	brot
Kennari leggur áþreifanleg verkefni 
fyrir nemendur með því að nota 
eggjabakka og t.d. golfkúlur eða 
borðtennisbolta.

■ Hve stór hluti af eggjunum er 
horfinn? 

■ Hve stór hluti af eggjunum er í 
bakkanum?

 Bls. 69
[•]	Samræðumynd
Ræðið við nemendur um að brot 
tákni hluta af heild. Þess vegna eru 
notaðar tvær tölur: talan undir 
brotastrikinu segir til um í hve marga 
hluta heildinni er skipt en talan fyrir 
ofan brotastrik lýsir því hve margir 
slíkir hlutar eru til umfjöllunar.

[••]	Skrá	almenna	brotið
Nemendur eiga að skrá með 
almennu broti hve stór hluti er 
litaður.
■ Hve stór hluti er litaður í síðasta 

verkefninu? (Fimm af átta hlutum.)
■ Hvernig er það skrifað sem almennt 

brot? ( 5
8
.)

■ Hve stór hluti er ekki litaður ( 3
8
.)

■ Hvað hefðuð þið skrifað ef allir 
reitirnir væru litaðir? ( 8

8
.)

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 68
 [•]	Samræðumynd
■ Hvað tók Skrípó stóran hluta af 

vöfflunni? (Fjórðung.)
■ Hvernig er það skrifað? (1

4
.)

■ Hvers vegna er það skrifað svona? 
(Vegna þess að vöfflunni er skipt í 
fjóra jafn stóra hluta.)

■ Hvað er Skrípólína með mörg lauf af 
vöfflunni? (2.)

■ Hvað er það stór hluti af vöfflunni? 
(Tveir fjórðu hlutar.)

■ Er hægt að lýsa því sem Skrípólína 
tók á annan hátt? (Hún tók helming-
inn vegna þess að tveir fjórðu hlutar 
af vöfflunni er jafnt og 12.)

Í samræðumyndinni er eitt lauf af 
vöfflunni einn fjórði hluti af henni. 
Tvö lauf eru þá tveir fjórðu hlutar og 
þrjú lauf eru þrír fjórðu hlutar.
■ Hve margir fjórðu hlutar eru þá í 

heilli vöfflu? (Fjórir fjórðu hlutar, 4
4
 .)

[••]	Skrá	brotið
Nemendur eiga að skrá með 
almennu broti hve stór hluti mynd-
anna er litaður. Talan undir brota-
strikinu táknar í hve marga hluta 
heilli mynd (heildinni eða einum 
heilum) er skipt en talan fyrir ofan 
brotastrik segir til um hve margir 
slíkir hlutar eru litaðir. Kennari leggur 
áherslu á að nemendur átti sig á 
tengslum þess hvernig brotið er lesið 
og hvernig það er skrifað.

Á þessu stigi er ekki nauðsynlegt 
að kenna nemendum hugtökin teljari 
og nefnari en þau eru tekin fyrir í 4b.

Tvö neðstu verkefnin má leysa 
með brotunum 26 og 36 eða 13 og 12 . 
Hér er verið að „fiska eftir“ að 
nemendur skrifi svörin sem sjöttu 
hluta en auðvitað er í lagi ef þeir 
nota síðarnefndu brotin. Þá getur 
kennari bent á að sama hlutann megi 
skrá á mismunandi hátt, þ.e.a.s. að 
helmingurinn sé jafn stór og þrír 
sjöttu hlutar.

Viðfangsefni
■ Að tákna brot með tölustöfum
■ Brot með fleiri en einum hluta
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•	 Kennari	og	nemendur	ræða	saman	um	það	þegar	margir	jafn	stórir	hlutar	af	mynd	eru	litaðir.
••	 Nemendur	skrifa	hve	stór	hluti	af	hverri	mynd	er	litaður.

Hve	stór	hluti	er	litaður?

Það eru fimm
hlutar alls.

Ég litaði
tvo af fimm hlutum.

                  

                  

                  

                  

                  

2
5

1
4

1
3

3
4

2
6

3
5

2
3

3
6

5
8

3
4

3
5

Raunverkefni
Egg	og	almenn	brot
Verkefnin á verkefnablaði 3.64 (Egg 
og almenn brot) eru gott framhald af 
verkefninu sem lýst er í kaflanum 
Auðveldari verkefni hér á undan.

Eggjakapphlaup	(spil)
Búnaður: Á verkefnablöðum 3.65a 
(Eggjakapphlaup)og 3.65b (Spilaskífa 
fyrir eggjakapphlaupið) er spilaborð 
og spilaskífa til að nota í þessu spili. 
Einnig þarf að nota spilapeninga.

Mælt er með að eftirfarandi brot 
séu notuð á spilaskífunni.

1
3

5
6

6
8

1
2

5
6

8
10

Leikmenn keppast um að vera 
fyrstur að fara hringinn á spilaborð-
inu, þ.e. frá byrjunarreit að hænunni í 
miðjunni. Leikmenn snúa bréfa-
klemmu á spilaskífunni til skiptis. Sá 
sem á leik færir spilapeninginn sinn á 
þann eggjabakka sem táknar brotið 
sem bréfaklemman lendir á.

Dæmi:
Leikmaður byrjar á byrjunarreit, 

snýr bréfaklemmunni sem lendir á 12. 
Þá flytur leikmaður spilapening sinn á 
eggjabakkann þar sem egg eru á 
helmingi bakkans.

Takið eftir að leikmaður verður að 
fá  12 á spilaskífunni í lokin til að geta 
unnið. Aðrir leikmenn fylgjast með 
því að sá sem á leik hoppi ekki yfir 
eggjabakka með brotinu sem hann 
fær á spilaskífunni.

Spjöldin þurfa að vera jafn mörg 
nemendunum. Á spjöldunum þarf að 
vera eitt svar og ein spurning (eða 
eitt verkefni). Spilið fer þannig fram:

Hver nemandi hefur sitt spjald. 
Einn nemandi byrjar leikinn og les 
spurninguna á sínu spjaldi upp, t.d.: 
„Hver er með 13?“

Nemandinn, sem er með viðkom-
andi spjald, svarar: „Ég er með 13.“ 
Síðan les sá nemandi upp spurning-
una á sínu spjaldi: „Hver er með 25?“

Nemandinn, sem er með 25, svarar 
og þannig heldur dómínóið áfram 
þar til allir nemendur hafa svarað og 
lesið upp sína spurningu. Hafi þeir 
allir lesið og svarað rétt á sá sem 
byrjaði að eiga síðasta svarið.

■ Hvernig væri eggjabakkinn, sem er 
með tólf hólfum, ef kúlur/boltar 
(eða egg) væru í  812 af honum?

Erfiðari	verkefni
Dómínóspjöld	með	almennum	
brotum
Búnaður: Dómínóspjöld með 
almennum brotum (verkefnablað 
4.64 (Eyðublað fyrir dómínóspjöld) í 
verkefnahefti Sprota 4a).

Í þessu verkefni fá nemendur þjálfun 
í að lesa almenn brot upphátt og 
tengja þau við brot sem skráð eru 
með tölustöfum á spjöldunum. 
Eyðublað fyrir slík spjöld eru á 
verkefnablaði 4.64 (Eyðublað fyrir 
dómínóspjöld) í verkefnahefti Sprota 4a.

Kennari getur 
ákveðið hvaða 
almenn brot eru 
skrifuð á spjöldin.

Ég er 

með 

1
2

Ég er 
með 
1
3

Hugmyndir	og	athugasemdir
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13	•	Almenn	brot

•	 Nemendur	lita	eins	marga	hluta	af	myndunum	og	brotin	segja	til	um.

Litaðu.

1
4

1
5

2
3

5
8

3
5

3
4

3
6

2
6

4
12

7
16

Hægt er að sýna jafn stór brot 
með því að brjóta blað. Kennari 
tekur hvítt blað og brýtur það einu 
sinni (til að tákna 12 ). Hann flettir 
blaðinu í sundur og litar snöggt 
annan helminginn. Ganga þarf úr 
skugga um að nemendur átti sig á að 
litaði hlutinn sé helmingurinn af 
blaðinu og að það sé skrifað 12 . 
Blaðið er nú brotið saman aftur og 
nýtt brot um miðjuna. Þegar blaðinu 
er nú flett í sundur hefur því verið 
skipt í fjóra jafn stóra hluta. Kennari 
spyr nú nemendur hve stór hluti sé 
litaður, þ.e.a.s. tveir fjórðu hlutar, 
skrifað 24 . Ef blaðið er brotið enn 
einu sinni mun litaði hlutinn verða 48 
hlutar. Í öllum tilvikum er sami hluti 
blaðsins litaður, þ.e. helmingurinn.

■ Getið þið látið ykkur detta í hug 
önnur brot sem tákna þriðjung? ( 3

9
 , 

4
12

 ,  10
30

 o.s.frv.)

Auðveldari	verkefni
Gott er að nota pitsu til viðmiðunar 
í þessum verkefnum og teikna hana á 
blað. Látið nemendur skipta pitsunni 
í tvo jafna hluta, annaðhvort með 
skærum eða með því að draga strik.
■ Er auðvelt að borða svona stórar 

pitsusneiðar?

Það getur komið sér vel að skipta 
pitsunni í smærri sneiðar. Látið 
nemendur skipta henni í fjórar jafn 
stórar sneiðar. Nú eru nemendur 
með fjórðunga í staðinn fyrir 
helminga en pitsumagnið, sem hvor 
nemandi fær, er hið sama og áður. 
Einnig má skipta pitsunni í átta hluta.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 70 
[•]	Tákna	brot	með	því	að	lita	

reiti
Nemendur lita eins marga hluta og 
almenna brotið segir til um. Kennari 
vekur athygli nemenda á að það er 
fjöldi hlutanna sem skiptir máli en 
ekki hvaða hlutar eru litaðir.

 Bls. 71 
[•]	Tákna	brot	með	því	að	lita	

reiti
Nemendur lita eins marga hluta og 
almenna brotið segir til um. Hér 
verða allir lituðu hlutarnir í verkefn-
unum jafn stórir því að öll brotin 
tákna helming. Talan 1 er helmingur-
inn af 2, 2 er helmingurinn af 4, 3 er 
helmingurinn af 6 og 4 er helmingur-
inn af 8. Ef verkefnið gengi út á að 
skipta kökum eða pitsum og kennar-
inn fengi litaða hlutann merkir það 
að hann fengi helminginn af öllum 
kökunum eða pitsunum og skiptir þá 
ekki máli í hve marga hluta þeim er 
skipt.
■ Getið þið látið ykkur detta í hug 

önnur almenn brot sem tákna 
helminginn? ( 5

10
 ,  8

16
 ,  6

12
 ,  50  o.s.frv.)  

100
 

[••]	Tákna	brot	með	því	að	lita	
reiti

Nemendur lita eins marga hluta og 
almenna brotið segir til um. Hér á 
það sama við og í verkefni [•] að efri 
tvö brotin eru jafn stór, svo og tvö 
neðri brotin. Efri brotin tákna einn 
þriðja og tvo sjöttu og þau neðri 
einn fjórða og tvo áttundu. Ef skipta 
á köku mun sá sem á að hreppa 
litaða hlutann fá einn þriðja hvort 
sem kökunni er skipt í þrjá hluta, sex 
hluta eða fleiri.

Viðfangsefni
■ Almenn brot sem tákna fleiri 

en einn hluta
■ Jafn stór eða jafn gild brot

Búnaður	
■ Litblýantar
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•	 Nemendur	lita	eins	marga	hluta	af	myndunum	og	brotin	segja	til	um.
••	 Nemendur	lita	eins	marga	hluta	af	myndunum	og	brotin	segja	til	um.	Þeir	bera	

saman	myndirnar	sem	eru	hlið	við	hlið.	Á	hvorri	myndinni	er	stærri	hluti	litaður?

Litaðu.

Litaðu.	Berðu	lituðu	hlutana	saman.	Hvað	sérðu?

1
2

3
6

2
4

4
8

1
3

1
4

2
6

2
8

bréfaklemman lendir á, segir til um. 
Sá vinnur sem er fyrstur að komast 
upp í 4. 

Hafa má þá reglu að sigurvegarinn 
verði að enda nákvæmlega á 4. Ef 
leikmaður fær of mikið verður hann 
að sleppa úr þeirri umferð.

Draga	og	vinna	(spil)
Búnaður: Spjöld með almennum 
brotum

Kennari ljósritar nokkra hringi, 
sem skipt er í 12 hluta, á litaðan 
pappír (verkefnablað 4.120c (Brota-
hringir 3) í verkefnahefti Sprota 4b). 
Brotahringirnir eru klipptir niður í 
misstóra hluta og límdir á lítil spjöld 
(til dæmis á A4-blað sem klippt hefur 
verið í 8 hluta). Tvö eða þrjú spjöld 
þurfa að sýna sama brotið.
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Öll spjöldin eru sett í kassa eða 
poka. Spilið fer þannig fram að 
leikmenn draga til skiptis eitt spjald. 
Sá vinnur sem er fyrstur að raða 
saman brotunum sínum í heilan hring. 
Dragi leikmaður brot sem gerir það 
að verkum að hann verður með 
meira en einn heilan verður hann að 
láta brotið aftur í kassann. 

0–4 sem skipt er í sjöttu hluta 
(verkefnablað 3.66 (Talnalínur 0–4)).
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Leikurinn er fyrir 2–4 leikmenn. Þeir 
setja spilapeninginn á 0 á talnalínunni. 
Nemendur leika til skiptis. Þeir setja 
bréfaklemmu undir blýantsodd sem 
settur er í miðju spilaskífunnar. Síðan 
þeyta þeir bréfaklemmunni í hringi 
kringum blýantinn og flytja spila-
peninginn eins langt og brotið, sem 

Erfiðari	verkefni
Brotarenningar
Kennari fær hverjum nemanda í 
hendur fimm renninga. Þeir brjóta 
renningana, lita eftirfarandi brot og 
nota einn renning fyrir hvert brot:

2
3 ,  

3
4 ,  

5
6 ,  

5
8 ,  

7
12

Nemendur raða brotunum og skrá 
þau í röð frá því minnsta til þess 
stærsta.

Raunverkefni
Fyrstur	upp	í	4	(spil)
Búnaður: Spilaskífa með brotunum 16 ,  
1
6 ,   

1
3 og 12 (þ.e.a.s. tóm spilaskífa með 

fjórum svæðum á verkefnablaði 65 
(Spilaskífa með fjórum svæðum) í 
verkefnahefti Sprota 2b), spilapen-
ingur fyrir hvern leikmann, talnalína 

Hugmyndir	og	athugasemdir
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13	•	Almenn	brot

•	 Nemendur	og	kennari	ræða	saman	um	að	skipta	í	jafn	stóra	hluta.	Hvað	verður	hver	hluti	af	vöfflunni	stór?
••	 Nemendur	skrá	hvað	hver	hluti	af	súkkulaðinu	er	stór	þegar	því	er	skipt.

Skiptu	súkkulaðinu.	Skráðu	brotin.

Við skulum 
skipta vöfflunni.

Prófum að skipta
þessu einu sinni enn.
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Í verkefnum bókarinnar eiga nem-
endur að skipta peningunum í jafn 
stóra hluta. Þeir teikna peningana í 
hringina og skrifa hvaða almenna 
brot þeir tákna. Í fyrstu línu á að 
skipta peningunum í tvo jafna hluta 
þannig að hvor hluti sé helmingur af 
upprunalega safninu. Nemendur geta 
skráð brotið sem 48 eða sem 12 . Ef 
einhverjir þeirra nota fyrrnefnda 
brotið og aðrir hið síðarnefnda gefst 
kærkomið tækifæri til að rifja upp að 
um er að ræða jafn stór brot sem 
bæði tákna helminginn af safninu.

Auðveldari	verkefni
Brot	með	sentikubbum
Notkun sentikubba getur hentað vel 
til að nemendur sjái ýmist heildina 
sem einn ákveðinn hlut, t.d. köku, 
eða sem nokkra hluti sem eru eins.

við skiptum myntunum átta í tvo 
hluta lenda helmingarnir hvor í sínum 
hring. Þetta þýðir að í helmingnum 
eru fjórar myntir.

Þetta má einnig gera með því að 
nota nemendahópinn. Kennari kallar 
til sín fjóra drengi og fjórar stelpur 
og bendir á að börnin séu hópur. Þá 
eru öll börnin átta heildin, þ.e. allur 
hópurinn.
■ Hve mörg í hópnum eru drengir? 

(Fjórir af átta eru drengir, þ.e.a.s. 4
8
 ; 

einnig má segja að drengirnir séu 
helmingurinn af heildinni eða 1

2
 .)

Síðan geta tveir drengir farið og sest 
í sæti sín.
■ Hver er heildin núna ? ( 6

6
 .)

■ Hve stór hluti heildarinnar er stúlkur? 
( 4

6
 .)

■ Hve stór hluti er drengir? ( 2
6
 .)

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 72 
[•]	Samræðumynd
Í þessu verkefni er vöfflu skipt hvað 
eftir annað. Til að byrja með er heilli 
vöfflu skipt í tvennt, þ.e. til helminga. 
Nemendur geta því kallað hlut 
Skrípó helming eða tvo fjórðu hluta 
eins og í bókinni. Hægt er að skipta 
helmingnum aftur í tvo jafna hluta. Þá 
er hvor hlutur helmingur af helm-
ingnum, þ.e.a.s. einn fjórði hluti. Í 
neðstu röðinni eru fjórir fjórðu 
hlutar, þ.e.a.s. heil vaffla.
■ Nú skulum við skipta hverjum fjórða 

hluta í tvennt? Hvað er hver hluti þá 
stór? ( 1

8
 .)

 
Þetta síðasta má sýna með því að 
teikna einfalda mynd af heilli vöfflu á 
töfluna:

Kennari skiptir einu laufi til helminga 
og litar annan helminginn. Til að sjá 
betur hve stór hluti af heild (eða 
einum heilum) litaði hlutinn er má 
einnig skipta hinum laufunum í 
tvennt. Þá sést að hlutarnir eru átta 
talsins og litaði hlutinn er þá einn 
áttundi hluti ( 18 ).

[••]	Skipta	súkkulaðinu	tvisvar	
Nemendur skipta súkkulaði í tvo jafn 
stóra hluta og skrá hve stór hluti 
hvor þeirra verður; síðan skipta þeir 
hvorum hluta aftur til helminga og 
skrá hve stórir hlutarnir eru eftir þá 
skiptingu. 

 Bls. 73 
[•]	Skipta	safni	í	tvo	jafn	stóra	

hluta
Hér er komið að nýjum námsþætti 
því nú felur heildin í sér marga hluti. 
Nú er litið á alla peningana í spari-
bauknum sem eina heild. Brot eru 
hér notuð til að lýsa hluta af safni. Ef 

Viðfangsefni
■ Brot sem hluti af safni
■ Að skipta í tvo hluta aftur og 

aftur 
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•	 Nemendur	skrá	brotið	sem	sýnir	hve	stór	hluti	er	í	hverri	sporöskju	þegar	peningunum	er	skipt.

Skiptu	peningunum	jafnt.	
Teiknaðu	peningana.
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mismunandi brot. Þá er auðveldara 
að greina á milli brotanna.
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Forenkling
Brøk med centikuber
Bruk av centikuber kan være et 
utgangspunkt for å få til en blanding 
mellom å se helheten som en fast ting, 
som for eksempel en kake, og å se 
helheten som satt sammen av flere 
like deler.

13_13_062604.eps

Her ser vi en helhet med fire klosser, 
der tre er røde og én er hvit.
■ Hvor stor del er rød, og hvor stor del 

er blå?

Ta fire nye centikuber, for eksempel 
to gule og to grønne. Denne gangen 
skal dere ikke sette dem sammen, 
men bare legge dem inntil hverandre.
■ Hvor stor del er gul? Hvor stor del er 

grønn?

Fortsett på samme måte, men varier 
antall klosser.

Mer utfordring
Brøkspill
Utstyr: Brøkbrikker i plast eller lami-
nert papir (Kopioriginalene 3.59 og 
3.60 i Kopiperm 1–4), spinner (Kopi-
originalene 66 eller 4.67 i Kopiperm 
1–4).

Skriv de brøkene dere ønsker, på spin-
neren (bruk seks eller åtte felt). Bruk 
gjerne ulike farger på de forskjellige 
brøkdelene. Da blir det enklere for 
elevene å skille dem fra hverandre.

13_15_062604.eps
Spillet går ut på at en skal dekke hel-
heten. Først snurrer vi spinneren, og 
så finner vi den brøkdelen som spin-
neren viser. Denne brøkdelen legger 
vi oppå helheten. Den som først 
dekker hele helheten, vinner.

Vi kan bestemme at spillerne får lov 
til å veksle større brøker i flere 
mindre, slik at de dekker akkurat. For 
eksempel hvis spinneren peker på , 
kan en spiller få to åttedeler dersom 
hun ber om det. Men hun må gjøre det 
samtidig som hun mottar den brøk-
delen. Spilleren kan altså ikke veksle 
inn i etterkant. Det bør også være en 
regel at en spiller bare får veksle hvis 
hun sier nøyaktig hva hun skal ha:  «Jeg 
vil veksle en tredel i to seksdeler.»

Flere aktiviteter
Halvparten av halvparten
Utstyr: To A4-ark i ulike farger, lim.

Del et A4-ark i to. Lim den ene 
halvdelen «ytterst» på A4-arket, og 
skriv  på. Klipp den andre halvdelen 
i to. Hver av disse utgjør en firedel av 
hele arket. Lim den ene av delene på 
A4-arket, og skriv  på. Del den gjen-
stående delen i to gjentatte ganger. 
Lim etter hver deling den ene biten på 
arket, og skriv hver gang brøkdelen 
den utgjør.

Elevene fortsetter så lenge de har lyst 
(og så lenge finmotorikken henger med, 
bitene blir svært små etter hvert).
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Markmiðið í spilinu er að þekja einn 
heilan (heildina). Leikmaður snýr 
bréfaklemmunni á spilaskífunni, finnur 
brotið, sem bréfaklemman bendir á, 
og leggur það síðan ofan á renn-
inginn eða plastskífuna sem táknar 
einn heilan. Sá vinnur sem er fyrstur 
að þekja einn heilan.

Hafa má þá reglu að leikmenn 
megi skipta stærri brotum í fleiri 
minni brot þannig að brotið geti 
passað nákvæmlega inn í það bil sem 
vantar upp á einn heilan. Dæmi: Ef 
bréfaklemman bendir á 14 getur 
leikmaður skipt því broti í tvo 
áttundu hluta ef hann óskar eftir því. 
En þetta má hann aðeins gera þegar 
hann fær brot á spilaskífunni sem 
hann vill skipta. Þetta má þannig ekki 
gera eftir á. Reglan verður einnig að 
vera sú að leikmaður megi aðeins 
skipta ef hann segir nákvæmlega til 
um hvað hann á að fá í staðinn, t.d.: 
„Ég vil skipta einum þriðja í tvo 
sjöttu hluta.“

Raunverkefni
Helmingur	af	helmingi
Búnaður: Tvö A4-blöð í mismunandi 
litum, lím.

Nemendur skipta öðru A4-blaðinu 
til helminga. Þeir líma annan helming-
inn öðrum megin á hitt A4-blaðið og 
skrifa 12 á þann helming. Síðan klippa 
þeir hinn helminginn í tvennt. Hvor 
þessara búta er þá 14 af upphaflega 
A4-blaðinu. Þeir líma annan bútinn á 
A4-blaðið en klippa hinn bútinn til 
helminga, líma annan helminginn á 
blaðið en skipta hinum aftur til 
helminga. Eftir hverja skiptingu á 
þannig að líma annan bútinn á blaðið 
og skrifa hverju sinni hvert brotið er.
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Forenkling
Brøk med centikuber
Bruk av centikuber kan være et 
utgangspunkt for å få til en blanding 
mellom å se helheten som en fast ting, 
som for eksempel en kake, og å se 
helheten som satt sammen av flere 
like deler.

13_13_062604.eps

Her ser vi en helhet med fire klosser, 
der tre er røde og én er hvit.
■ Hvor stor del er rød, og hvor stor del 

er blå?

Ta fire nye centikuber, for eksempel 
to gule og to grønne. Denne gangen 
skal dere ikke sette dem sammen, 
men bare legge dem inntil hverandre.
■ Hvor stor del er gul? Hvor stor del er 

grønn?

Fortsett på samme måte, men varier 
antall klosser.

Mer utfordring
Brøkspill
Utstyr: Brøkbrikker i plast eller lami-
nert papir (Kopioriginalene 3.59 og 
3.60 i Kopiperm 1–4), spinner (Kopi-
originalene 66 eller 4.67 i Kopiperm 
1–4).

Skriv de brøkene dere ønsker, på spin-
neren (bruk seks eller åtte felt). Bruk 
gjerne ulike farger på de forskjellige 
brøkdelene. Da blir det enklere for 
elevene å skille dem fra hverandre.

13_15_062604.eps
Spillet går ut på at en skal dekke hel-
heten. Først snurrer vi spinneren, og 
så finner vi den brøkdelen som spin-
neren viser. Denne brøkdelen legger 
vi oppå helheten. Den som først 
dekker hele helheten, vinner.

Vi kan bestemme at spillerne får lov 
til å veksle større brøker i flere 
mindre, slik at de dekker akkurat. For 
eksempel hvis spinneren peker på , 
kan en spiller få to åttedeler dersom 
hun ber om det. Men hun må gjøre det 
samtidig som hun mottar den brøk-
delen. Spilleren kan altså ikke veksle 
inn i etterkant. Det bør også være en 
regel at en spiller bare får veksle hvis 
hun sier nøyaktig hva hun skal ha:  «Jeg 
vil veksle en tredel i to seksdeler.»

Flere aktiviteter
Halvparten av halvparten
Utstyr: To A4-ark i ulike farger, lim.

Del et A4-ark i to. Lim den ene 
halvdelen «ytterst» på A4-arket, og 
skriv  på. Klipp den andre halvdelen 
i to. Hver av disse utgjør en firedel av 
hele arket. Lim den ene av delene på 
A4-arket, og skriv  på. Del den gjen-
stående delen i to gjentatte ganger. 
Lim etter hver deling den ene biten på 
arket, og skriv hver gang brøkdelen 
den utgjør.

Elevene fortsetter så lenge de har lyst 
(og så lenge finmotorikken henger med, 
bitene blir svært små etter hvert).
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Nemendur halda þannig áfram eins 
lengi og þeir vilja – og eins lengi og 
fínhreyfingarnar ráða við verkefnið 
því að bútarnir verða að sjálfsögðu æ 
minni eftir hverja skiptingu.

Erfiðari	verkefni
Brotaspil
Búnaður: Notið brotakubba úr plasti 
eða plastaðan pappír með brotum 
(verkefnablöð 3.59–3.60 (Einn heill og 
almenn brot 1–2)), spilaskífu (verkefna-
blað 66 (Tóm spilaskífa með 6 svæðum) 
í verkefnahefti Sprota 2b eða verk-
efnablað 4.67 (Tóm spilaskífa með 8 
svæðum) í verkefnahefti Sprota 4a).
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Forenkling
Brøk med centikuber
Bruk av centikuber kan være et 
utgangspunkt for å få til en blanding 
mellom å se helheten som en fast ting, 
som for eksempel en kake, og å se 
helheten som satt sammen av flere 
like deler.

13_13_062604.eps

Her ser vi en helhet med fire klosser, 
der tre er røde og én er hvit.
■ Hvor stor del er rød, og hvor stor del 

er blå?

Ta fire nye centikuber, for eksempel 
to gule og to grønne. Denne gangen 
skal dere ikke sette dem sammen, 
men bare legge dem inntil hverandre.
■ Hvor stor del er gul? Hvor stor del er 

grønn?

Fortsett på samme måte, men varier 
antall klosser.

Mer utfordring
Brøkspill
Utstyr: Brøkbrikker i plast eller lami-
nert papir (Kopioriginalene 3.59 og 
3.60 i Kopiperm 1–4), spinner (Kopi-
originalene 66 eller 4.67 i Kopiperm 
1–4).

Skriv de brøkene dere ønsker, på spin-
neren (bruk seks eller åtte felt). Bruk 
gjerne ulike farger på de forskjellige 
brøkdelene. Da blir det enklere for 
elevene å skille dem fra hverandre.

13_15_062604.eps
Spillet går ut på at en skal dekke hel-
heten. Først snurrer vi spinneren, og 
så finner vi den brøkdelen som spin-
neren viser. Denne brøkdelen legger 
vi oppå helheten. Den som først 
dekker hele helheten, vinner.

Vi kan bestemme at spillerne får lov 
til å veksle større brøker i flere 
mindre, slik at de dekker akkurat. For 
eksempel hvis spinneren peker på , 
kan en spiller få to åttedeler dersom 
hun ber om det. Men hun må gjøre det 
samtidig som hun mottar den brøk-
delen. Spilleren kan altså ikke veksle 
inn i etterkant. Det bør også være en 
regel at en spiller bare får veksle hvis 
hun sier nøyaktig hva hun skal ha:  «Jeg 
vil veksle en tredel i to seksdeler.»

Flere aktiviteter
Halvparten av halvparten
Utstyr: To A4-ark i ulike farger, lim.

Del et A4-ark i to. Lim den ene 
halvdelen «ytterst» på A4-arket, og 
skriv  på. Klipp den andre halvdelen 
i to. Hver av disse utgjør en firedel av 
hele arket. Lim den ene av delene på 
A4-arket, og skriv  på. Del den gjen-
stående delen i to gjentatte ganger. 
Lim etter hver deling den ene biten på 
arket, og skriv hver gang brøkdelen 
den utgjør.

Elevene fortsetter så lenge de har lyst 
(og så lenge finmotorikken henger med, 
bitene blir svært små etter hvert).
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Spilið er fyrir 2–4 leikmenn. Leik-
menn skrifa þau brot, sem þeir vilja, á 
spilaskífuna (annaðhvort spilaskífu 
með sex eða átta svæðum). Gott er 
að nota mismunandi liti til að skrá 
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Brøk med centikuber
Bruk av centikuber kan være et 
utgangspunkt for å få til en blanding 
mellom å se helheten som en fast ting, 
som for eksempel en kake, og å se 
helheten som satt sammen av flere 
like deler.
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Her ser vi en helhet med fire klosser, 
der tre er røde og én er hvit.
■ Hvor stor del er rød, og hvor stor del 

er blå?

Ta fire nye centikuber, for eksempel 
to gule og to grønne. Denne gangen 
skal dere ikke sette dem sammen, 
men bare legge dem inntil hverandre.
■ Hvor stor del er gul? Hvor stor del er 

grønn?

Fortsett på samme måte, men varier 
antall klosser.

Mer utfordring
Brøkspill
Utstyr: Brøkbrikker i plast eller lami-
nert papir (Kopioriginalene 3.59 og 
3.60 i Kopiperm 1–4), spinner (Kopi-
originalene 66 eller 4.67 i Kopiperm 
1–4).

Skriv de brøkene dere ønsker, på spin-
neren (bruk seks eller åtte felt). Bruk 
gjerne ulike farger på de forskjellige 
brøkdelene. Da blir det enklere for 
elevene å skille dem fra hverandre.
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Spillet går ut på at en skal dekke hel-
heten. Først snurrer vi spinneren, og 
så finner vi den brøkdelen som spin-
neren viser. Denne brøkdelen legger 
vi oppå helheten. Den som først 
dekker hele helheten, vinner.

Vi kan bestemme at spillerne får lov 
til å veksle større brøker i flere 
mindre, slik at de dekker akkurat. For 
eksempel hvis spinneren peker på , 
kan en spiller få to åttedeler dersom 
hun ber om det. Men hun må gjøre det 
samtidig som hun mottar den brøk-
delen. Spilleren kan altså ikke veksle 
inn i etterkant. Det bør også være en 
regel at en spiller bare får veksle hvis 
hun sier nøyaktig hva hun skal ha:  «Jeg 
vil veksle en tredel i to seksdeler.»

Flere aktiviteter
Halvparten av halvparten
Utstyr: To A4-ark i ulike farger, lim.

Del et A4-ark i to. Lim den ene 
halvdelen «ytterst» på A4-arket, og 
skriv  på. Klipp den andre halvdelen 
i to. Hver av disse utgjør en firedel av 
hele arket. Lim den ene av delene på 
A4-arket, og skriv  på. Del den gjen-
stående delen i to gjentatte ganger. 
Lim etter hver deling den ene biten på 
arket, og skriv hver gang brøkdelen 
den utgjør.

Elevene fortsetter så lenge de har lyst 
(og så lenge finmotorikken henger med, 
bitene blir svært små etter hvert).

1
4
---

1
2
---

1
4
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Á myndinni hér fyrir ofan sést heildin 
samanstanda af fjórum kubbum, 
þremur rauðum og einum hvítum.
■ Hve stór hluti er rauður og hve stór 

hluti er hvítur?

Kennari tekur fjóra aðra sentikubba, 
t.d. tvo gula og tvo græna. Að þessu 
sinni tengir kennari kubbana ekki 
saman en leggur þá hlið við hlið til 
að undirstrika að nota má brot til að 
tákna hluta af safni.
■ Hve stór hluti er gulur? Hve stór hluti 

er grænn?

Kennari heldur þannig áfram en 
breytir fjölda kubbanna.
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13	•	Almenn	brot13	•	Almenn	brot

Próf

Hve	stór	hluti	er	litaður?

Litaðu.

74
•	 Nemendur	skrá	hve	stór	hluti	af	myndunum	er	litaður.
••	 Nemendur	lita	þann	hluta	myndanna	sem	brotin	segja	til	um.
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13	•	Almenn	brot
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mynd koma í staðinn fyrir brotið í 
spurningunni (sjá verkefnablað 
4.117a og 4.117b (Dómínóspjöld 1  
og 2) í verkefnahefti Sprota 4b).

Ég er  

með 1
2

Hver á

Ég er  
með 1

3Hver á

Sýna	almenn	brot
Búnaður: A4-blað í mismunandi 
litum, skæri, lím og reglustika.

A4-blöðunum skal skipta þversum 
í sex strimla. Nemendur geta sjálfir 
gert þetta. Þeir geta skipst á striml-
um þannig að hver þeirra hafi sex 
strimla í sex mismunandi litum. Nota 
má verkefnablöð 3.59 og 3.60 (Einn 
heill og almenn brot 1 og 2).

1
2

1
2

1
3

1
3

1
3

Nemendur, sem ráða auðveldlega við 
prófið, geta snúið sér umsvifalaust að 
æfingasíðu 2.

Raunverkefni
Dómínóspjöld	með	brotum
Gaman getur verið fyrir nemendur 
að rifja upp leikinn með dómínó-
spjöldunum sem lýst er á bls. 69. Í 
þessum leik fá þeir þjálfun í að lesa 
brotin upphátt og ekki síður að 
tengja þau við brotin sem skráð eru 
á spjöldin. Að þessu sinni mætti láta 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 74 Próf
[•]	Skrá	litaða	hlutann?
Nemendur skrá hve stór hluti er 
litaður í hverju dæmi.
 
[••]	Sýna	brot	með	því	að	lita	

reiti
Nemendur lita þann hluta af mynd 
sem brotið segir til um. Ekki skiptir 
máli hvaða helming, þriðjung, 
fjórðung o.s.frv. þeir lita.

 Bls. 75 Æfingasíða 1
[•]	Hve	stór	hluti	er	litaður?
Nemendur eiga að finna hve stór 
hluti er litaður og skrá brotið.

[••]	Sýna	brot	með	því	að	lita	
reiti

Nemendur lita þann hluta af mynd 
sem brotið segir til um. Ekki skiptir 
máli hvaða fjórðung, helming o.s.frv. 
þeir lita. Það er heldur ekki nauðsyn-
legt að lita af nákvæmni. Benda má 
nemendum á að þegar þeir lita einn 
fjórða skiptir ekki máli hvernig eða 
hvaða fjórðung þeir lita vegna þess 
að hlutarnir fjórir eru jafn stórir.

Auðveldari	verkefni
Nemendur, sem ráða illa við að leysa 
prófverkefnin, geta spreytt sig á 
tiltölulega auðveldum verkefnum á 
blaðsíðunum í æfingaheftinu sem 
vísað er til.

Erfiðari	verkefni
Nemendur, sem unnu prófið fljótt og 
vel, geta spreytt sig á nokkrum 
viðbótarverkefnum þar sem fengist 
er við brot af safni. Kennari teiknar 
verkefni sem þessi á blað handa 
þessum nemendum:
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1
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1
3
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3

1
3

Viðfangsefni
■ Brot sem hluti af einum 

heilum og sem hluti af safni

Búnaður	
■ Litblýantar
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75

Próf

75

ÆFINGAHEFTI 3b BLS. 34–37

•	 Nemendur	skrifa	hve	stór	hluti	af	myndunum	er	litaður.
••	 Nemendur	lita	þann	hluta	myndanna	sem	brotin	segja	til	um.

Hve	stór	hluti	er	litaður?

Litaðu.

Æfingasíða 1
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áttundu hluta, þriðju hluta og sjöttu 
hluta. Nemendur eiga að skrifa rétt 
almenn brot á strimlana.

Að lokum má líma strimlana á 
A4-blað eins og byrjað er á hér á 
myndinni.

Einn heill
1
2

1
4

Kennari biður nemendur að halda 
einum strimlinum upp og segir þeim 
að þetta tákni einn heilan eða 
heildina. Þeir skrifa t.d. „Einn heill“ á 
strimilinn.

Þeir taka nú annan strimil upp, 
brjóta hann þversum í tvennt þannig 
að helmingarnir sjáist þegar striml-
inum er flett í sundur. Leggja þarf 
áherslu á að brjóta á þversum en 
ekki langsum! Nemendur skrifa 
 12 á annan helminginn.

Næst á að brjóta hina fjóra 
strimlana og búa til fjórðu hluta, 
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13	•	Almenn	brot13	•	Almenn	brot13	•	Almenn	brot
•	 Nemendur	lita	eins	margar	kúlur	og	brotið	við	hverja	skál	segir	til	um.
••	 Nemendur	lita	þann	hluta	kúlnanna	sem	brotin	segja	til	um.	Síðan	skrá	þeir	hve	margar	kúlur	þeir	lituðu.

Æfingasíða 2

Litaðu.

Litaðu.	Hve	margar	kúlur	litaðirðu?

76

ÆFINGAHEFTI 3b BLS. 38–39

             kúlur              kúlur

             kúlur              kúlur
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13	•	Almenn	brot

af	12 af	12

af	12 af	12

6

4

3

8

Erfiðari	verkefni	
Brotalottó	(leikur)
Nemendur búa til rúðunet með 3 x 
3 reitum (verkefnablað 4.80 (Fern-
ingar 2) í verkefnahefti Sprota 4a). 
Þeir skrifa tölurnar 1–6 í reitina, 
sumar tölurnar skal skrifa oftar en 
einu sinni.

Kennari leggur fyrir verkefni sem 
fjalla um hluta af safni. Nemendur 
eiga að finna svarið og krossa yfir 
töluna ef hún er á þeirra spilaborði. 
Aðeins má krossa yfir eina tölu í 
hvert skipti. Sá vinnur sem er fyrstur 
að fá þrjá í röð (eða allt spilaborðið).

Kennari getur sýnt öll svörin með 
kubbum á myndvarpanum þannig að 
nemendur geti stuðst við hið 
sýnilega til að ákvarða hve margir 
eru í hverju broti. Kennari raðar 
kubbunum í mynstur þannig að 

verður að lita réttan hluta reitanna í 
ákveðnum lit. Hvetjið nemendur til 
að lita fallegt mynstur. Þannig má sjá 
stærð hvers hluta í rúmfræðilegu 
þríhyrningamynstri, ekki aðeins fjölda 
þríhyrninganna.

Auðveldari	verkefni	
Það mun auðvelda nemendum að 
vinna verkefnin á bls. 76 ef þeir nota 
kubba. Þá geta þeir beinlínis skipt 
kubbunum í mismunandi hópa og 
þannig er auðveldara að sjá hve 
margar kúlur hin ólíku brot tákna.

Í verkefnunum á bls. 77 getur 
kennari breytt brotunum í sextándu 
hluta og þrítugasta og aðra hluta í 
staðinn fyrir fjórðu hluta.

Í verkefni [•] eiga þá  416 að vera 
bláir og  416 grænir. Í verkefni [••] eiga  
8
32 að vera bláir og  832 rauðir.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 76 Æfingasíða 2
[•]	Lita	réttan	fjölda	kúlna
Nemendur lita eins margar kúlur og 
brotið segir til um.

Gefa má nemendum ábendingu 
um að hugsa um deilingu eða – sem 
liggur ef til vill beinna við – að skipta 
í eins marga hluta og talan fyrir 
neðan strik segir til um.
■ Ef skipta á 8 nemendum í tvö lið 

– hve margir yrðu þá í hvoru liði? 
(Fjórir.)

■ En ef skipta ætti þessum nemendum 
í fjögur lið? (Tveir.)

■ Hve margir verða nemendurnir ef við 
tökum þrjú af liðunum fjórum og 
sameinum þau, þ.e.a.s. 3

4
 ? (Það verða 

þrisvar sinnum tveir nemendur, þ.e. 6 
nemendur.)

[••]	Lita	ákveðinn	hluta	kúlna	–	
Hve	margar	kúlur?

Nemendur lita þann hluta kúlnanna 
sem brotið segir til um og finna hvað 
það eru margar kúlur.

 Bls. 77 Við vinnum saman
[•]	Lita	mynstur
Nemendur lita helminginn af reit-
unum rauðan, fjórðung af þeim bláan 
og fjórðung grænan. Að sjálfsögðu 
geta þeir notað aðra liti en það 
verður að lita réttan hluta reitanna í 
ákveðnum lit. Hvetja má nemendur 
til að lita fallegt mynstur. Þannig má 
einnig sjá stærð hvers hluta í rúm-
fræðilegu mynstri. Ekki er síðra ef 
þeir notfæra sér samhverfu þegar 
þeir lita myndina.

[••]	Lita	mynstur
Nemendur lita helminginn af reit-
unum fjólubláan, fjórðung af þeim 
bláan og fjórðung rauðan. Að 
sjálfsögðu má nota aðra liti en það 

Viðfangsefni
■ Brot sem hluti af safni

Búnaður	
■ Litblýantar
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OPPGAVEBOK   S. 00–00   

Við	vinnum	saman

7777
•/••	Nemendur	lita	myndirnar	samkvæmt	fyrirmælunum	hægra	megin	við	reitina.

Litaðu	fallegt	mynstur.

Litaðu	fallegt	mynstur.

af reitunum
á að vera

af reitunum
á að vera

af reitunum
á að vera

1
2

1
4

1
4

af þríhyrningunum
á að vera 

af þríhyrningunum
á að vera

af þríhyrningunum
á að vera

1
2

1
4

1
4

einkennum hinna ýmsu rúmfræði-
forma auk þess sem þeir þjálfast enn 
frekar í að segja til um hluta af safni.

Kennari notar verkefnablað 3.67 
(Hve stór hluti?) Nemendur eiga að 
skrá hve stór hluti formanna uppfyllir 
ákveðin skilyrði.

Spil
Notið aftur spil sem kynnt hafa verið 
fyrr í þessum kafla, t.d.:

Brotastríð sem lýst er á bls. 67.
Fyrstur upp í 4, talnalínuspil sem 

lýst er á bls. 71.
Draga og vinna sem lýst er á bls. 71.
Brotaspil sem lýst er á bls. 73.

auðvelt verði að sjá hvernig þeim má 
skipta í jafn stóra hópa. Sjá dæmi um 
slíkt mynstur í verkefni [••] á bls. 76.

Hér eru dæmi um verkefni fyrir 
þennan leik:
■ Hvað er helmingurinn af 12? (6.)
■ Hvað er þriðjungurinn af 15? (5.)
■ Hvað er helmingurinn af 8? (4.)
■ Hvað er fjórði hlutinn af 12? (3.)
■ Hvað er einn fimmti hluti af 10? (2.)
■ Hvað er einn áttundi hluti af 8? (1.)

Á verkefnablaði 3.68 (Verkefni fyrir 
brotalottó) eru mörg verkefni sem 
nota má í þessu sambandi.

Raunverkefni
Hve	stór	hluti	af	formum	með	
ákveðna	eiginleika?
Með þessu verkefni fá nemendur 
ágæta upprifjun á eiginleikum og 
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Margföldun 214

787878

DÝRAHÓTELIÐ
• Passa kött, 1 dagur 100 kr.

• Fara út með hund 50 kr.

• Passa páfagauk, 1 dagur 40 kr.

• Fóðra kött 30 kr.

• Bursta hund 20 kr.

■ Þú reiknaðir þá svona: 100 + 100 + 
100 (kennari skrifar þetta á töfluna). 
Manstu hvernig hægt er að skrifa 
þetta sem margföldunardæmi?  
(3 • 100.)

[•••]	Búa	til	margföldunardæmi
Nemendur búa til eigin margföldunar-
dæmi út frá verðlistanum á bls. 78. Þeir 
geta skráð dæmin í orðum, teiknað 
eða greint frá dæminu munnlega.

Auðveldari	verkefni
Nemendur teikna peningana sem 
koma við sögu í hverju dæmi.  
Ef til vill geta þeir notað kennslu-
peninga. Hvort sem verður fyrir 
valinu þá er mikilvægt að nemendur 
finni svarið með því að hugsa en ekki 
með því að telja eina og eina krónu 
fyrir sig.

með þremur í lokin. Samkvæmt 
fyrrnefndu aðferðinni er þá reiknað 
þannig: 3 • 50) + (3 • 20) = 150 + 60 
= 210. Samkvæmt síðarnefndu 
aðferðinni er reiknað þannig: 3 •  
(50 + 20) = 3 • 70 = 210. Gott er að 
kennari gefi nemendum tækifæri til 
að segja frá eigin aðferðum – einnig 
þótt þeir hafi reiknað öðruvísi en 
hér er greint frá.

[••]	Finna	verð
Nemendur eiga að reikna út hvað 
hinar mismunandi hundameðferðir 
kosta. Þeir mega gjarnan skrifa 
útreikningana sem endurtekna 
samlagningu, þ.e. 100 + 100 + 100 = 
300 í fyrsta verkefninu. 
■ Hvernig fannstu svarið við fyrsta 

verkefninu? (100 + 100 er jafnt og 
200 og 200 + 100 er jafnt og 300.)

14		Margföldun	2

Í	þessum	kafla	er	margföldun	
rifjuð	upp,	bæði	sem	endurtekin	
samlagning	og	sem	margföldun	í	
rúðuneti.	Nemendur	fást	aðallega	
við	tví-,	þrí-,	fjór-,	fimm-	og	
tí-töfluna.	Þeir	hoppa	á	talna-
línunni	og	í	hundraðtöflu	og	þeir	
kynnast	mynstrum	í	margföldunar-
töflunum.	Einnig	verður	fengist	við	
verkefni	þar	sem	margföldun	
kemur	við	sögu	við	hversdagslegar	
aðstæður.

Viðfangsefni
■ Tví-, þrí-, fjór-, fimm- og 

títaflan
■ Margföldun sem endurtekin 

samlagning
■ Reikningssögur

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 78 
[•]	Samræðumynd
Kennari varpar fram margföldunar-
dæmum út frá myndinni:
■ Hve mörg hjól eru á þríhjólunum 

tveimur? (6.)
■ Hve mörg hjól eru þá á fjórum 

þríhjólum? (12.)
■ Hvernig reiknaðir þú þetta? (Til 

dæmis vissi ég að 4 • 3 eru 12 eða 
með því að tvöfalda 6.)

■ Hvað kostar að láta passa kött í 2 
daga? (200 kr.)

■ En í eina viku? (700 kr.)
■ Á bóndabænum eru 4 hænur. Þær 

verpa einu eggi hver á dag. Á einni 
viku verða þetta fjögur egg sjö sinnum. 
Hvað eru það mörg egg? (28.)

■ Getið þið búið til reikningssögu þar 
sem þarf að nota margföldun?

 Bls. 79
[•]	Finna	verð
Nemendur reikna út hvað Ída þarf 
að borga fyrir hundana sína þrjá. Þeir 
geta reiknað út annars vegar hvað 
kostar að fara út að ganga með 
hundana þrjá og hins vegar hvað 
burstun fyrir þrjá hunda kostar og 
lagt síðan saman. Þeir geta einnig 
reiknað út hvað þjónustan kostar 
fyrir hvern hund og margfaldað það 
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79
•	 Nemendur	finna	verðið	á	skiltinu	á	bls.	78	og	reikna	út	hvað	Ída	þarf	að	borga.
••	 Nemendur	reikna	hvað	hvert	atriði	kostar.
•••	 Nemendur	nota	verðupplýsingarnar	á	skiltinu	á	bls.	78	og	búa	til	verkefni.

Hvað	kostar	þetta?

Búðu	til	verkefni.	Skrifaðu	eða	teiknaðu.

Passa 3 ketti í einn dag

Fóðra 5 ketti

Fara út með 4 hunda

Passa páfagauk í 5 daga

Bursta 6 hunda

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

Ída	kemur	með	3	hunda.	
Það	þarf	að	fara	út	með		
hundana	og	bursta	þá.
Hvað	þarf	Ída	að	borga?

(Nemendur velja sér aðferð.)

50 + 50 + 50 = 150 kr.

20 + 20 + 20 = 60 kr.

Samtals 150 + 60 = 210 kr.

300

150

200

200

120

Búa	til	verkefni
Nemendur búa til fleiri verkefni eins 
og þau sem eru neðst á bls. 79. Þeir 
geta t.d. skrifað 8 verkefni á A4-blað. 
Síðan skiptast þeir á blöðum og leysa 
verkefni hver annars. Önnur leið er 
sú að kennari safni saman öllum 
verkefnunum og sameini þau í 
sérstakt verkefnahefti sem nemendur 
hafa þannig lagt til efni í.

Ákveða þarf fyrir fram hve margar 
umferðir skal leika eða í hve langan 
tíma. Sá vinnur sem á hæstu upp-
hæðina þegar spilinu er lokið.

Einhverjir leikmanna geta notað 
kennslupeninga í þessu spili en aðrir 
geta skráð hjá sér útreikningana og 
upphæðirnar á eyðublað eins og 
þetta:

Útreikningar Upphæð

Erfiðari	verkefni	
Breyta má tölunum í verkefni [••] á 
miðri bls. 79 þannig að t.d. þurfi að 
passa 13 ketti, fóðra 15 ketti, ganga 
með 14 hunda, passa páfagauk í 20 
daga og bursta 16 hunda.

Raunverkefni
Dýrahótelið	(spil)
Búnaður: Teningur, spilapeningar, 
spilaborð (verkefnablað 3.69 (Dýra-
hótelið)). 

Leikmenn færa spilapeningana sína 
eftir spilaborðinu um jafn marga reiti 
og teningurinn segir til um hverju 
sinni. Í hverjum reit er verkefni sem 
leikmaður þarf að leysa og hann þarf 
að reikna hve mikið hann fær fyrir að 
inna þjónustuna, sem tilgreind er í 
reitnum, af hendi. Verðið er gefið upp 
á verðlistanum. 
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•	 Kennari	og	nemendur	ræða	saman	um	margföldun.
••	 Nemendur	finna	hve	reitirnir	eru	margir	í	hverju	rúðuneti.	Þeir	skrá	það	sem	margföldunardæmi	og	reikna	þau.

2 ¸ 3 = 6

·         = ·         =

·         =

·         = ·         =

  ·     = 

Hve	margir?

Staflarnir 
eru tveir.

Raðirnar 
eru þrjár.

 2 5 10

 2 5 10 8 2 16

 4 3 12

 2 5 10 6 3 18

Í neðsta dæminu til vinstri á bls. 80 
má skipta rúðunetinu í tvennt, 
lóðrétt, þannig að dæmið verður  
9 + 9 eða 2 • 9.

80

Matematisk innhold
■ Multiplikasjon som rutenett
■ Kommutativitet, at 2 ⋅ 3 er det 

samme som 3 ⋅ 2

Hva skal gjøres?
� Side 80

Samtalebilde
Bla gjerne tilbake til samtale-

bildet på side 78. Her er det stablet 
3 ⋅ 6 høyballer.
■ Hvor mange høyballer er det? (18)
■ Hvordan fant du ut det? (For eks-

empel 6 + 6 + 6.)
■ Husker dere hvordan vi kan skrive det 

som gangestykke? (3 ⋅ 6 eller 6 ⋅ 3)

Se så på bildet på side 80, og spør ele-
vene om hvilket plusstykke de kan 
lage ut fra stablene der. Det kan være 
3 + 3 eller 2 + 2 + 2, som kan skrives 
som 2 ⋅ 3 (altså 2 treere) eller 3 ⋅ 2 
(altså 3 toere). Dette er et viktig 
poeng for elevene, at når vi regner 
gangestykker, har ikke rekkefølgen 
noe å si for svaret. (I praktiske situa-
sjoner vil det naturligvis være for-
skjell. Det er for eksempel forskjell på 
å kjøpe 3 halvlitersflasker med brus til 
10 kr per flaske og 10 flasker til 3 kr 
per flaske. Men prisen blir den 
samme.)

Finne antall ruter
Regn ut antall ruter. Skriv som 

multiplikasjonsstykke. I eksemplet er 
antallet i nederste rad skrevet som 
første faktor i multiplikasjonsstykket. 
Her vil begge deler være like riktig, 
altså kunne det like gjerne stått 3 ⋅ 4.

� Side 81
Tegne rutenett
Tegn rutenettene som til-

svarer multiplikasjonsstykkene. Ele-
vene kan gjerne skrive svaret, det vil 
si antall ruter i hvert rutenett inni 
rutenettene.

Forenkling
Fortell elevene hvordan de kan dele 
opp rutenettene til å regne ut svar på 
multiplikasjonsstykkene. Den enk-
leste måten å dele opp på er å følge 
radene eller kolonnene. I den første 
oppgaven kan elevene tydeliggjøre 
kolonnene på denne måten, slik at de 
lettere ser at de kan regne 3 + 3 + 3 
+ 3:

14_02_062604.eps
Den nederste oppgaven til venstre 
kan deles i to vertikalt, slik at stykket 
blir 9 + 9:

14_03_062604.eps
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Miklu skiptir að nemendur fái að 
skipta rúðunetunum eins og þeim 
hentar hverju sinni.

Erfiðari	verkefni
Nemendur  
leysa erfiðari dæmi  
en þau sem eru á  
bls. 81. Breyta má  
dæmunum þannig:

4 · 7 3 · 8

5 · 8 7 · 7

4 · 9 8 · 8

Auðveldari	verkefni
Kennari útskýrir fyrir nemendum 
hvernig þeir geta skipt rúðuneti til 
að reikna margföldunardæmin. 
Auðveldasta leiðin er að ganga 
annaðhvort út frá dálkunum eða 
röðunum. Í fyrsta dæminu á bls. 80 
geta nemendur merkt dálkana eins 
og sýnt er hér á eftir þannig að þeir 
sjái betur að reikna má dæmið 
þannig: 3 + 3 + 3 + 3, þ.e.a.s. 4 • 3. 

80

Matematisk innhold
■ Multiplikasjon som rutenett
■ Kommutativitet, at 2 ⋅ 3 er det 

samme som 3 ⋅ 2

Hva skal gjøres?
� Side 80

Samtalebilde
Bla gjerne tilbake til samtale-

bildet på side 78. Her er det stablet 
3 ⋅ 6 høyballer.
■ Hvor mange høyballer er det? (18)
■ Hvordan fant du ut det? (For eks-

empel 6 + 6 + 6.)
■ Husker dere hvordan vi kan skrive det 

som gangestykke? (3 ⋅ 6 eller 6 ⋅ 3)

Se så på bildet på side 80, og spør ele-
vene om hvilket plusstykke de kan 
lage ut fra stablene der. Det kan være 
3 + 3 eller 2 + 2 + 2, som kan skrives 
som 2 ⋅ 3 (altså 2 treere) eller 3 ⋅ 2 
(altså 3 toere). Dette er et viktig 
poeng for elevene, at når vi regner 
gangestykker, har ikke rekkefølgen 
noe å si for svaret. (I praktiske situa-
sjoner vil det naturligvis være for-
skjell. Det er for eksempel forskjell på 
å kjøpe 3 halvlitersflasker med brus til 
10 kr per flaske og 10 flasker til 3 kr 
per flaske. Men prisen blir den 
samme.)

Finne antall ruter
Regn ut antall ruter. Skriv som 

multiplikasjonsstykke. I eksemplet er 
antallet i nederste rad skrevet som 
første faktor i multiplikasjonsstykket. 
Her vil begge deler være like riktig, 
altså kunne det like gjerne stått 3 ⋅ 4.

� Side 81
Tegne rutenett
Tegn rutenettene som til-

svarer multiplikasjonsstykkene. Ele-
vene kan gjerne skrive svaret, det vil 
si antall ruter i hvert rutenett inni 
rutenettene.

Forenkling
Fortell elevene hvordan de kan dele 
opp rutenettene til å regne ut svar på 
multiplikasjonsstykkene. Den enk-
leste måten å dele opp på er å følge 
radene eller kolonnene. I den første 
oppgaven kan elevene tydeliggjøre 
kolonnene på denne måten, slik at de 
lettere ser at de kan regne 3 + 3 + 3 
+ 3:

14_02_062604.eps
Den nederste oppgaven til venstre 
kan deles i to vertikalt, slik at stykket 
blir 9 + 9:

14_03_062604.eps
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Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 80 
[•]	Samræðumynd
Nemendur fletta til baka til samræð-
umyndarinnar á bls. 78. Þar er 
heystafli með 3 • 6 heyböggum.
■ Hvað eru heybaggarnir margir? (18.)
■ Hvernig reiknaðir þú það? (T.d. 6 + 6 

+ 6.)
■ Munið þið hvernig hægt er að skrifa 

þetta sem margföldunardæmi? (3 • 6 
eða 6 • 3.)

Nemendur skoða myndina á bls. 80 
og kennari spyr hvaða samlagningar-
dæmi sé hægt að búa til út frá 
böggunum á myndinni. Svarið getur 
verið 3 + 3 eða 2 + 2 + 2 sem má 
skrifa sem 2 • 3 (þ.e. 2 staflar með 3 
böggum í hverjum) eða 3 • 2 (þ.e. 3 
raðir með 2 böggum í hverri). Það er 
mjög mikilvægt að nemendur átti sig 
á því að þegar margföldunardæmi 
eru reiknuð þá skiptir röð talnanna 
ekki máli fyrir svarið, þ.e.a.s. víxl-
reglan gildir í margföldun. Við 
raunverulegar aðstæður getur röðin 
skipt máli. Það er t.d. munur á því að 
kaupa 3 hálfs lítra gosflöskur á 10 kr. 
flöskuna eða 10 flöskur á 3 krónur 
flöskuna. En kostnaðurinn er sá sami. 

[••]	Hve	margir	reitir?
Nemendur reikna hvað reitirnir eru 
margir og skrifa dæmin sem marg-
földunardæmi. Í sýnidæminu eru 
dálkarnir skráðir sem fyrri þáttur 
margföldunardæmisins, þ.e. 4 dálkar 
með 3 reitum í hverjum. Að sjálf-
sögðu má einnig skrifa 3 • 4 (þrjár 
raðir með fjórum reitum í hverri).

 Bls. 81
[•]	Teikna	rúðunet
Nemendur teikna rúðunet sem passa 
við hvert dæmi. Gott er ef þeir skrá 
einnig svörin við dæmunum, þ.e.a.s. 
skrá inn í rúðunetin hve margir reitir 
eru í hverju.

Viðfangsefni
■ Margföldun í rúðuneti
■ Víxlreglan, þ.e. að t.d. 2 • 3 er 

jafnt og 3 • 2



Hugmyndir og athugasemdir

81

81
•	 Nemendur	teikna	rúðunet	sem	passar	við	hvert	dæmi.

2 ¸ 3 = 6

Teiknaðu	rúðunet	við	dæmin.

4 · 2 3 · 3 

5 · 3 7 · 2 

4 · 4 2 · 5 

velur sjálfur hvaða tölur hann leggur 
saman, t.d. 3 og 4 sem er jafnt og 7. 
Þar með á leikmaður að teikna rúðu-
net sem er 7 x 6 reitir.

10
15

Leikmennirnir leika ákveðinn fjölda 
umferða í fyrir fram ákveðinn tíma 
eða þar til rúðustrikaða blaðið er 
það fullt að ekki er hægt að teikna 
fleiri rúðunet tvisvar í röð. Sá vinnur 
sem hefur veitt flesta reiti.

Afbrigði af leiknum: Leikurinn 
verður erfiðari ef notaðir eru 3 
teningar. Þá þarf fyrst að leggja saman 
tölurnar á tveimur teninganna og 
margfalda síðan summuna með 
tölunni á þriðja teningnum. Dæmi: 
Teningarnir sýna 3, 4 og 6. Leikmaður 

Raunverkefni
Veiða	reiti	(spil)
Búnaður: Tveir teningar og rúðu-
strikað blað með reitum í stærðinni 
1 cm x 1 cm, tveir litblýantar hvor í 
sínum lit.

Leikmenn spila saman tveir og 
tveir og kasta tveimur teningum til 
skiptis. Þeir teikna rúðunet á 
rúðustrikaða blaðið sem samsvarar 
tölunum sem upp koma á tening-
unum. Ef leikmaður fær 2 og 5 á 
hann að búa til rúðunet sem er 2 x 5 
reitir. Leikmaður skráir fjölda 
reitanna inn í rúðunetið sem hann 
teiknaði í sínum lit. Ekki má teikna 
rúðunet ofan á reiti sem þegar hafa 
verið teiknaðir en rúðunetin mega 
vera alveg hvert upp við annað.
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14	•	Margföldun	2

•	/	••	 Nemendur	finna	út	hve	stóru	dósirnar	samsvara	mörgum	litlum	dollum.	Þeir	skrá	verkefnið	sem	margföldunardæmi.

Hve	margar	litlar	dollur	af	kattamat?

Hve	margar	litlar	dollur?

 · 5  = 

 · 5  = 

 · 5  = 

 · 5  = 

 · 5  = 

 · 4  = 

 · 4 = 

 · 4  = 

 · 4  = 

 · 4  = 

5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 

5 5 

4 4 

4 4 

4 4 4 

4 4 4 4 

4 4 4 4 

4 4 4 4 

4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 

4 4 4 

4 4 4 

 · 5  = 

 · 4  = 

 2 10

 5 20

 5 25

 7 28

 4 20

 3 12

 6 30

 8 32

 8 40

 10 40

 3 15

 2 8

– 20 – 30 – 40 o.s.frv. Kennari 
teiknar dósirnar á töfluna og biður 
nemendur að fara með 10-töfluna 
upphátt í kór um leið og hann bendir 
á hverja dós fyrir sig.

Auðveldari	verkefni
Kennari fer með 10-töfluna með 
nemendum ef þeir kunna hana ekki 
til hlítar. Hann leggur 10 tíkalla í röð 
og allir telja: 10 – 20 – 30 o.s.frv. 
Nemendur skrifa 10-töfluna niður.

Þar næst má snúa sér að 5-töflunni 
og fara með hana. Mikilvægt er að sýna 
tengslin við 10-töfluna, þ.e. að sömu 
tölur koma fyrir í annað hvert skipti.

Erfiðari	verkefni
Nemendur bæta tölustafnum 1 
framan við fjölda dósa í hverju dæmi 

Kennari spyr nemendur hvernig 
þeir reikna dæmin. Hann leggur 
áherslu á að þeir noti tölurnar í 
3-töflunni:  
3 – 6 – 9 – 12 o.s.frv. Kennari teiknar 
dósirnar á töfluna og biður nem-
endur að fara með 3-töfluna upphátt 
í kór um leið og hann bendir á hverja 
dós fyrir sig. 

Kennari spyr nemendur um 
„sniðugar“ reikningsaðferðir. Til 
dæmis má í neðsta dæminu til vinstri 
reikna 3 • 5 í staðinn fyrir 5 • 3, 
þ.e.a.s. 5 + 5 + 5.

[••]	Hve	margar	dollur?
Nemendur reikna út hve margar 
dollur af kattamat eru samtals í 
dósunum í hverju dæmi þegar 10 
dollur samsvara hverri dós. Leggið 
áherslu á að fara með 10-töfluna: 10 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 82
[•]	Hve	margar	dollur?
Nemendur eiga að reikna út hve 
margar litlar dollur af kattamat eru 
samtals í stóru dósunum í hverju dæmi 
þegar 5 dollur samsvara einni dós.

Kennari spyr nemendur hvernig 
þeir reikna dæmin. Mikilvægt er að 
huga sérstaklega að þeim nemendum 
sem telja eina dollu í einu. Hvetja 
þarf þá til að notfæra sér stað-
reyndaþekkingu sína, eins og t.d. þá 
að 5 + 5 eru 10. Einnig þarf kennari 
að sýna fram á tengslin milli sam-
lagningar og margföldunar: Í fyrsta 
dæminu er um að ræða þrjár dósir 
með fimm dollum, þ.e. þrisvar fimm, 
sem reikna má annaðhvort sem 5 + 
5 + 5 eða 3 • 5. Kennari leitast við 
að sjá hjá nemendum „snjallar“ 
reikningsaðferðir. Til dæmis má telja 
tvær dósir í einu úr því að þær fela í 
sér 10 dollur samtals.

Nemendur segja bekkjarfélög-
unum frá aðferðum sínum.

[••]	Hve	margar	dollur?
Nemendur reikna út hve margar 
dollur af kattamat eru samtals í 
dósunum í hverju dæmi þegar 4 
dollur samsvara einni dós.

Kennari spyr nemendur hvernig 
þeir reikna dæmin. Hann sýnir þeim 
fram á tengslin milli samlagningar og 
margföldunar: Í fyrsta dæminu er um 
að ræða tvær dósir með fjórum 
dollum, þ.e. tvisvar fjórir, sem reikna 
má annaðhvort sem 4 + 4 eða 2 • 4.
Kennari leitast við að sjá hjá nem-
endum „sniðugar“ reikningsaðferðir. 
Í neðsta dæminu til vinstri má reikna 
efri röðina þannig: 4 – 8 – 12 – 16 og 
síðan reikna 16 + 16 úr því að jafn 
margar dósir eru í hvorri röð.

 Bls. 83
[•]	Hve	margar	dollur?
Nemendur reikna út hve margar 
dollur af kattamat eru samtals í 
dósunum í hverju dæmi þegar 3 
dollur samsvara hverri dós.

Viðfangsefni
■ Þrí-, fjór-, fimm- og títaflan
■ Margföldun sem endurtekin 

samlagning
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83
•	/	••	 Nemendur	finna	hve	stóru	dósirnar	samsvara	mörgum	litlum	dollum.	Þeir	skrá	verkefnið	sem	margföldunardæmi.

Hve	margar	litlar	dollur	af	kattamat?

Hve	margar	litlar	dollur?

 · 3  = 

 · 3  = 

 · 3  = 

 · 3  = 

 · 3  = 

 · 10 =  

 · 10 =  · 10 = 

 · 3  = 

 · 10 = 

3 3 

3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 

3 

3 

3 

3 

3 3 3 3 3 

3 3 3 
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 · 10 =  · 10 = 

10 10 

10 

10 

10 10 10 10 

10 10 10 10 

10 10 10 10 

10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 10 

 · 10 =  · 10 = 

 3 9  6 18

 6 60 1 10

 2 6  4 12

 2 20 3 30

 5 15  8 24

 8 80 5 50

 10 100 4 40

83

Mer utfordring
Be elevene sette et 1-tall foran antall 
sylindrer i hver oppgave, slik at de 
regner 13 ⋅ 5 i stedet for 3 ⋅ 5 osv.

Multiplikasjonsbingo med kort
Utstyr: Vanlige spillekort, bingobrett 
med f.eks. 5 · 5 ruter. (Tomt bingo-
brett Kopioriginal 32 i Kopiperm 1–4 
og ferdig utfylt bingobrett Kopi-
original 3.70 i Kopiperm 1–4.)

Fyll ut bingobrettet med svar i gan-
getabellen i henhold til hvilke kort 
som er med i kortstokken, eller bruk 
ferdig utfylt bingobrett. Det ferdig 
utfylte brettet er basert på at bilde-
kortene er tatt bort fra kortstokken.

Del kortstokken i like bunker. Vi 
styrer vanskegraden ved å ta bort de 
høyeste kortene. Elevene skal så 

trekke ett kort fra hver bunke hver 
sin gang og multiplisere tallene med 
hverandre. Hvis de finner svaret på 
brettet sitt, setter de kryss over det. 
Den som først får fem på rad, rekke 
eller diagonalt, vinner.

Flere aktiviteter
Spill: Hvem får flest drops?
Utstyr: To terninger.

Kast to terninger. Den ene ter-
ningen angir antall poser og den andre 
antall drops i hver pose. Elevene 
velger hvilken terning som angir 
posene, og hvilken som viser antall 
drops.

Hvem får flest drops etter for eks-
empel ti kast? Eksempel: I første kast 
får en spiller 3, og han tegner 3 poser 

(eller skriver). I andre kast får han 5, 
det gir 5 drops i hver pose. Antall 
drops i denne omgang blir 3 · 5 = 15 
drops.

14_04_062604.eps
Elevene trenger ikke tegne poser og 
drops. Det holder at de skriver reg-
nestykkene og svaret. Bruk gjerne en 
tabell:

Variant 2:
Kast to terninger, og legg tallene 

sammen. Gjør det samme en gang til. 
Det første kastet angir antall poser, 
og det andre kastet viser hvor mange 
drops det skal være i hver pose. På 
denne måten får vi høyere tall som 
skal multipliseres.

Yatzy
Utstyr: Fem terninger til hver gruppe, 
poengskjema.

Spill øverste delen av Yatzy. Hver 
gruppe av elever trenger 5 terninger. 
Hver elev noterer sine resultater i et 
poengskjema med én rute til enere, 
én rute til toere, én til treere, én til 
firere, én til femmere og én til seksere 
(Kopioriginal nr 3.19 i Kopipermen 1–
4).

Terningene kastes tre ganger som i 
Yatzy. Elevene velger hvilke tall de vil 
samle på etter det første kastet, og 
for hvert kast legger de til side de 
terningene som viser dette tallet. Så 
legger de sammen summen av disse 
terningene og skriver den i sin rute på 
poengskjemaet.

Etter seks omganger er alle rutene 
fylt ut, og vinner er den som har mest 
poeng samlet.

Regnestykke Antall drops

3 · 5 = 15

Sum drops:
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Leikmenn þurfa ekki að teikna poka 
og mola. Nóg er að þeir skrifi 
reikningsdæmin og svarið. Gott er að 
nota töflu:

Dæmi Fjöldi mola
3 • 5 =  15

Molar alls

Afbrigði af leiknum:
Leikmenn kasta tveimur teningum og 
leggja tölurnar saman. Síðan endur-
taka þeir þetta. Fyrri summan segir 
til um fjölda poka og sú síðari hve 
margir molar eru í hverjum poka. 
Þannig fást hærri tölur sem marg-
falda á saman.

Jatsí	(spil)
Búnaður: Fimm teningar handa 
hverjum hópi, eyðublað til að skrá 
stigin (verkefnablað 3.19 (Jatsí-blað) í 
verkefnahefti Sprota 3a).

Spilið er fyrir 2–4 leikmenn. 
Leikmenn spila fyrri hlutann af hinu 
hefðbundna jatsí-spili, sbr. verkefna-
blað 3.19. Hver leikmaður skráir 
árangur sinn jafnóðum á eyðublaðið. 
Teningunum skal kastað þrisvar í 
hvert sinn. Leikmaður kastar fyrst 
upp öllum teningunum í einu og 
velur hvaða tölu hann ætla sér að 
reyna að safna. Hann fær t.d. töluna 3 
á tveimur teningum og ákveður að 
reyna að fá fleiri teninga með þeirri 
tölu. Hann leggur til hliðar teningana 
tvo með tölunni 3, kastar tening-
unum þremur, sem eftir eru, í annað 
sinn og tekur aftur til hliðar tening-
ana þar sem 3 kemur upp. Loks 
kastar hann í þriðja sinn upp tening-
unum sem eftir kunna að vera. Eftir 
þessi þrjú köst leggur hann saman 
stigin. Í næstu umferð verður 
leikmaðurinn að velja aðra tölu. 

Eftir sex umferðir hafa allir 
reitirnir verið fylltir út. Sá vinnur sem 
hefur fengið flest stig.

falda saman tölurnar sem þeir draga. 
Finni þeir svarið á bingóspjaldinu sínu 
krossa þeir yfir það. Sá vinnur sem er 
fyrstur að fá fimm í röð.

Raunverkefni
Hver	fær	flesta	mola?	(spil)
Búnaður: Tveir teningar.

Leikmenn kasta tveimur teningum. 
Annar teningurinn segir til um fjölda 
poka og hinn um fjölda mola í 
hverjum poka. Nemendur velja í 
hvert skipti hvor teningurinn segir til 
um pokana og hvor um molana.

Sá vinnur sem á flesta mola eftir 
t.d. 10 umferðir. Dæmi: Í fyrsta kasti 
fær leikmaður 3. Hann teiknar 3 
poka. Í öðru kasti fær hann 5, það 
þýðir 5 molar í hverjum poka. Hann 
teiknar 5 mola í hvern poka. Mola-
fjöldinn í þessari umferð verður 3 • 5 
= 15.

þannig að t.d. fyrsta dæmið á bls. 82 
verður 13 • 5 í staðinn fyrir 3 • 5.

Margföldunarbingó	með	spilum
Búnaður: Venjuleg spil, bingóspjald 
með t.d. 5 x 5 reitum. (Tómt 
bingóspjald má fá á verkefnablaði 32 
(Bingóspjald) í verkefnahefti Sprota 1b 
og útfyllt bingóspjald er á verkefna-
blaði 3.70 (Margföldunarbingó)).

Kennari velur tölur úr margföld-
unartöflunni á bingóspjöldin með 
hliðsjón af því hvaða spil eru höfð 
með í spilastokknum eða notar 
útfyllta bingóspjaldið.

Spilið er fyrir 2–4 leikmenn. 
Spilastokknum er skipt í tvo jafn 
stóra bunka. Kennari stjórnar 
þyngdarstiginu með því að fjarlægja 
hæstu spilin. 

Leikmenn draga eitt spil úr 
hvorum bunka til skiptis og marg-
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14	•	Margföldun	2

•	 Nemendur	finna	hvað	hver	mynd	þekur	marga	reiti	í	rúðunetinu	og	skrá	svörin.

Hve	marga	reiti	þekur	hver	mynd?

 6

9

8

25

18 24

Erfiðari	verkefni	
Nemendur fá rúðustrikað blað og 
búa til eins marga mismunandi 
rétthyrninga og þeir geta með 24 
reitum. Kennari spyr þá síðan hvort 
þeir séu alveg vissir um að hafa 
fundið alla möguleikana. Þeir rök-
styðja og útskýra hvers vegna þeir 
telja að möguleikarnir séu tæmdir.

Mögulegar lausnir eru: 1 • 24, 2 • 
12, 3 • 8, 4 • 6, 6 • 4, 8 • 3, 12 • 2 og 
24 • 1.

Enn erfiðara er að finna allar 
mögulegar lausnir þegar svarið á að 
vera 60.

Raunverkefni
Búa	til	rétthyrninga
Í þessu verkefni rannsaka nemendur 
eiginleika talnanna. Þeir munu 
uppgötva mynstur, kerfi og tengsl 

annaðhvort lárétt eða lóðrétt. Ef 
nemandi dregur strik lárétt yfir miðja 
myndina efst til vinstri er auðveldara 
fyrir hann að sjá að hægt er að búa 
til dæmið 3 + 3. Ef hann dregur 
lóðréttu strikin sést betur að dæmið 
getur verið: 2 + 2 + 2.

Til að leysa verkefnin á bls. 85 má 
láta nemendur fá ferningslagaða 
kubba sem má nota til að búa til 
rétthyrninga. Þegar þeir hafa búið til 
rétthyrninga úr réttum fjölda kubba 
geta þeir teiknað rétthyrningana á 
rúðustrikuðu blöðin í nemenda-
bókinni.

84

Matematisk innhold
■ Multiplikasjon på rutenett

Hva skal gjøres?
� Side 84

Finne antall ruter hvert 
bilde dekker

Regn ut antall ruter bak hvert bilde. 
I en muntlig oppsummering er det fint 
å spørre elevene hvordan de fant 
svaret, og hvilket regnestykke som 
passer til hvert bilde. Legg vekt på å få 
fram alle mulighetene.
■ Hvor mange ruter dekker det 

nederste bildet, til venstre? (18)
■ Hvordan kom du fram til det?
■ Hvilket regnestykke passer til den 

oppgaven? (6 + 6 + 6, 3 + 3 + 3 + 3 
+ 3 + 3, 6 ⋅ 3 eller 3 ⋅ 6)

� Side 85
Lage rutenett
Lag rutenett som har riktig 

antall ruter. Presiser at de skal lage fir-
kanter, det vil si rektangler eller kvad-
rater. Det er flere mulige løsninger, så 
la elevene presentere hverandres 
forslag.

Forenkling
Oppgaven på side 84 blir ekstra 
utfordrende siden elevene her ikke 
kan se, og dermed heller ikke telle 
rutene. Oppgaven blir mye enklere 
hvis en tegner streker over bildene, 
slik at elevene kan telle rutene. På 
den annen side kan det hende at disse 
elevene bør oppfordres til å komme 
seg bort fra tellebaserte metoder. Én 
måte å gjøre det på er bare å tegne 
streker én vei, enten vertikalt eller 

horisontalt. Tegner en horisontale 
streker over bildet øverst til venstre, 
blir det lettere for elevene å se at man 
kan regne 3 + 3. Tegner en vertikale 
streker, blir det synliggjort at de kan 
regne 2 + 2 + 2.

Til oppgaven på side 85 kan ele-
vene få terninger eller kvadratiske 
brikker slik at de kan bygge firkanter 
med dem. Når de har laget rektangler 
med riktig antall brikker, tegner de 
dem inn i svarfeltene.

14_05_062604.eps

Mer utfordring
La elevene få et ruteark, og be dem 
lage så mange ulike rektangler som 
inneholder 24 ruter, som de klarer. 
Spør dem så om de er sikre på at de 
har funnet alle mulige løsninger. Be 
dem argumentere og prøve å forklare 
hvorfor de mener at det ikke finnes 
flere løsninger.
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Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 84
[•]	Hve	marga	reiti	þekja		

myndirnar?
Nemendur reikna út hve marga reiti 
myndirnar hylja. Þegar verkefnin eru 
rifjuð upp í lokin er sjálfsagt að 
spyrja þá hvernig þeir fundu svarið 
og hvaða dæmi eigi við hverja mynd. 
Leggið áherslu á að fá fram alla 
möguleikana.
■ Hvað þekur neðsta myndin til vinstri 

marga reiti? (18.)
■ Hvernig fannstu svarið?
■ Hvaða dæmi passar við þetta 

verkefni? (6 + 6 + 6, 3 + 3 + 3 + 3 
+ 3 + 3, 6 • 3 eða 3 • 6.)

 Bls. 85 
[•]	Búa	til	rúðunet
Nemendur búa til rúðunet með 
þeim fjölda reita sem gefinn er upp 
hverju sinni. Kennari leggur áherslu á 
að nemendur eiga að búa til rétt-
hyrninga; þeir geta því einnig verið 
ferningar. Margar lausnir eru á 
þessum verkefnum; kennari lætur því 
nemendur kynna lausnir sínar fyrir 
bekkjarfélögunum.

Auðveldari	verkefni
Verkefnin á bls. 84 eru erfið fyrir 
suma nemendur vegna þess að þeir 
geta ekki séð reitina undir mynd-
unum með berum augum og því ekki 
talið þá. Verkefnin verða miklu 
auðveldari ef nemendur teikna 
reitina á myndirnar þannig að þeir 
geti talið reitina. Hins vegar er í 
mörgum tilvikum rétt að hvetja þá til 
að snúa baki við talningaraðferðinni. 
Þetta má gera með því t.d. að draga 
strikin einungis í aðra áttina, þ.e. 

Viðfangsefni
■ Margföldun í rúðuneti



Hugmyndir og athugasemdir
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85
•	 Nemendur	lita	eins	marga	reiti	og	tölurnar	til	vinstri	segja	til	um.	Reitirnir,	sem	nemendur	lita,	eiga	að	mynda	rétthyrning.	

Nemendur	þurfa	að	muna	að	ferningur	er	jafnframt	rétthyrningur.

16

Búðu	til	rétthyrninga.	Tölurnar	sýna	stærð	þeirra.

24

12 12

16

Í þessum rétthyrningi
eru 12 reitir.

■ Stundum er ekki hægt að búa til 
rétthyrning Hvaða tölur eru 
þannig? 

■ Merkið þessar tölur í töflunni með 
ákveðnum lit.

■ Þessar tölur hafa fengið sérstakt 
heiti. Veit einhver hvað það er? 
(Frumtölur.)

■ Stundum er hægt að búa til fleiri 
en einn rétthyrning sem táknar 
sömu tölu.

■ Merkið þær tölur með öðrum lit 
en hinar fyrri.

■ Sumar tölur er hægt að tákna með 
ferningum. Hvað haldið þið að 
slíkar tölur séu kallaðar? (Fern-
ingstölur.)

■ Merkið þessar tölur líka með 
sérstökum lit.

Tölur Rétt- 
hyrningur Mynd

1 Enginn

2 Enginn

3 Enginn

4 2 • 2

5 Enginn

6 2 • 3
3 • 2

7 Enginn

8 2 • 4
4 • 2

milli ólíkra talna. Þeir munu öðlast 
grundvallarskilning á margföldun. 
Loks munu þeir uppgötva eiginleika 
frumtalna og ferningstalna.

Búnaður: U.þ.b. 50 ferningslaga 
pappírsbútar handa hverju nemenda-
pari, rúðustrikað blað, autt blað og 
litblýantar.

Nemendur taka fyrir allar tölur frá 
1 til 50 og búa til rétthyrninga til að 
tákna hverja tölu. Rétthyrningarnir 
verða að innihalda 2 eða fleiri raðir 
þannig að ekki má búa til rétthyrning 
með bara einni röð.

Nemendur teikna á rúðustrikað 
blað niðurstöður sínar og skrifa 
margföldunardæmi sem passar við 
hvern rétthyrning. Þeir búa einnig til 
töflu yfir niðurstöðurnar:
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14	•	Margföldun	2

Hve	mörg	eyru	eru	samtals	á	kanínunum?

2 + 2 =       · 2 =

2 + 2 + 2 = 3 · 2 = 6 

2 + 2 + 2 + 2 =       · 2 =

2 + 2 + 2 + 2 + 2 =        · 2 =

Skráðu	tölurnar	í	2-töflunni.

Hvaða	tölur	fela	sig	bak	við	skýin?

3 · 2 =  7 · 2 = 

 · 2 = 20  · 2 = 2

 · 2 = 4 8 · 2 = 

4 · 2 = 5 · 2 = 

 · 2 = 6  · 2 = 18

 · 2 = 8

3 ·          = 6  

 · 2 = 12

 · 2 = 14

10 · 2 = 

2

•	 Nemendur	skrá	samlagningardæmin	sem	margföldunardæmi	og	reikna	þau.
••	 Nemendur	halda	áfram	með	talnarununa	með	því	að	skrifa	tölurnar	í	2-töflunni.
•••	 Nemendur	skrifa	tölurnar	sem	vantar	þannig	að	dæmin	verði	rétt.

 5 10

 4 8

 6 8 10 12 14 16 18 20

 6 14 2

 10 1 4

 2 16 6

 8 10 7

 3 9 20

 2 4

 4

Reikningssögur
Mörgum nemendum reynist erfitt að 
búa til reikningssögur, bæði vegna 
þess að þeir hafa ekki öðlast nægi-
legan skilning á margföldun og einnig 
af þeirri ástæðu að erfitt getur 
reynst að láta sér detta í hug 
hversdagslegar aðstæður þar sem 
nota þarf margföldun. Þess vegna 
getur það verið ágæt byrjun að kenn-
ari segi nemendum nokkrar reikn-
ingssögur áður en þeir 
búa til sínar eigin.

Hér á eftir fer dæmi 
um ýkjukennda reikn-
ingssögu:

Tröllkerlingin Steinka 
ætlaði að halda upp á 
afmælið sitt. Hún bauð 
öllum sínum vinum, 
þ.e.a.s. tröllkerlingunum 

[••]	Skrifa	þrítöfluna
Nemendur skrá tölurnar í 3-töflunni. 
Gott er að kennari lesi tölurnar 
upphátt með nemendum.

[•••]	Teikna	myndir	við	dæmin
Nemendur búa til reikningssögur 
sem passa við dæmin 3 • 3 og 5 • 3. 
Kennari hvetur nemendur til að nota 
ímyndunaraflið. Dæmin þurfa alls 
ekki að fjalla um eitthvað sem tekið 
hefur verið fyrir í þessum kafla en 
þess skal gætt að myndirnar séu 
myndskreytingar við dæmin sem 
gefin eru upp.

Auðveldari	verkefni
Nemendur æfa sig í að fara með 
2- og 3-töfluna.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 86
[•]	Reikna	dæmi
Nemendur finna hve mörg eyru eru 
á kanínunum, skrá viðeigandi dæmi 
og skrifa svarið. Kennari stækkar 
talnasviðið þegar hann ræðir við 
nemendur um verkefnið.
■ Hve mörg eyru eru á 10 kanínum? 

(20.)
■ Hve mörg eyru eru á 15 kanínum? 

(30.)

[••]	Skrifa	tvítöfluna
Nemendur skrifa tölurnar í 2-töfl-
unni. Gott er að kennari lesi tölurnar 
með þeim, t.d. með því að allir lesi 
upphátt í kór. Í lestrinum lyftir 
kennari upp einum fingri í senn: 2 
(kennari sýnir einn fingur), 4 (kennari 
sýnir tvo fingur), 6 (kennari sýnir þrjá 
fingur) o.s.frv. Önnur aðferð er að 
láta nemendur fara með 2-töfluna 
hvern á fætur öðrum þannig að sá 
fyrsti segir 2, annar segir 4, þriðji 
segir 6 o.s.frv. Einnig má láta nem-
endur fara með 2-töfluna aftur á bak, 
frá 20.

[•••]	Finna	týndu	tölurnar
Nemendur reikna hvaða tölur 
leynast bak við skýhnoðrana. Það 
liggur beint við að tengja þessi 
verkefni við deilingu:
■ Hvað skrifaðir þú á skýið í fyrsta 

dæminu í næstefstu röð? (10.)
■ Hvernig fannstu svarið? (10 • 2 er 20.)
■ Gott hjá þér. En er hægt að líta á 

dæmið sem deilingardæmi? (Já, 20 : 2 
= 10.)

 Bls. 87
[•]	Reikna	dæmi
Nemendur finna hve mörg hjól eru á 
þríhjólunum og skrá viðeigandi 
margföldunardæmi. Hér er einnig 
tækifæri til að víkka talnasviðið þegar 
farið er munnlega yfir þessi verkefni. 
Til dæmis mætti leggja fyrir dæmi 
eins og 8 • 3 og 10 • 3.

Viðfangsefni
■ Tví- og þrítaflan
■ Tengslin milli endurtekinnar 

samlagningar og margföldunar

87

Den lille heksa Drill skulle feire 
bursdagen sin. Hun inviterte alle ven-
nene sine, det vil si heksene Vasso og 
Karris og trollmannen Litros. Hun 
ville gi seg selv og gjestene spesielt 
god mat den dagen. Kan dere hjelpe 
heksa Drill med å skrive handlelisten?

■ Først skulle alle få tre lettkokte 
feite taranteller (edderkopper). 
Skriv ned hvor mange edderkopper 
hun måtte fange. (9)

■ Så skulle hun lage en nydelig suppe. 
I den skulle det være:
■ to slangehoder til hver (8)
■ fem rotteøyne til hver (20)
■ fire musehaler til hver (16)

■ Til dessert skulle hun lage en is av 
bjørnesnørr og elgespytt. Hun 
trengte to kopper snørr til hver (8) 
og tre kopper spytt. (9)

■ Nå er jeg spent på om dere har fått 
med dere alt på handlelisten.

Alternativt kan elevene svare etter 
hvert som du forteller.

Mer utfordring og 
Flere aktiviteter
Kortspill: Hvor mange 2-ere?
Spill sammen 2 eller 3 elever med en 
kortstokk uten bildekortene. Bland 
kortstokken, og legg den mellom spil-
lerne. Spillerne trekker kort etter tur. 
Så skal de legge sammen så mange 
2-ere som kortet viser. Hvis en spiller 
for eksempel trekker en 4-er, skal hun 
legge sammen to 4 ganger, altså 2 + 2 
+ 2 + 2, og si svaret (8). Hvis svaret er 
riktig, får spilleren dette kortet. Hvis 
svaret er feil, legges kortet nederst i 
bunken. Når kortstokken er fordelt, 
eller etter en bestemt tid, avsluttes 
spillet. Vinner er den med flest kort.

For å øke spenningen kan vi legge 
inn en ekstra regel: Hvis en spiller 
trekker et ess, mister hun alle kor-
tene hun har samlet. De legges da i 
bunnen av bunken.

Vi kan også spille i 3-gangen. Da må 
spillerne altså legge sammen så mange 
3-ere som kortet viser. Spillet kan 
naturligvis også brukes på de øvrige 
gangene i dette kapitlet, som 4-, 5- og 
10-gangen. Det må avtales på forhånd 
hvilken gangetabell en skal spille i, og 
denne gjelder da for hele spillet.

Uteaktivitet: Først til 50
Lag små plakater med tallene fra 1 til 
50 (ett tall på hver plakat). Legg plaka-
tene spredt rundt på skolegården.

Elevene arbeider i grupper, som de 
finner et navn på, og hver gruppe skal 
ha en terning. Fint hvis dere har store 
terninger til denne aktiviteten. Alle 
gruppene kaster terningen én gang og 
stiller seg på det tallet som terningen 
viser. Fra nå av skal gruppen multipli-
sere tallet som terningen viser, med 3, 
og legge dette tallet til tallet de står 
på. Første gruppe som passerer 50, 
har vunnet.

Eksempel: Gruppen får i første kast 
fire. De finner tallplakaten som viser 
fire, og stiller seg der. Så kaster de 
terningen fort igjen. De får nå fem. 
De multipliserer fem med tre og får 
femten, som de så legger til fire. Det 
blir nitten, og så løper de for å finne 
tallplakat 19. Den som finner tallet 
først, roper gruppenavnet høyt, og de 
andre løper dit. Det er ikke lov å 
kaste terning på nytt før alle i gruppen 
er på plass. Slik fortsetter de til de 
kommer til 50 eller over.
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87
•	 Nemendur	skrifa	samlagningardæmin	sem	margföldunardæmi	og	reikna	þau.
••	 Nemendur	halda	áfram	með	talnarununa	með	því	að	skrifa	tölurnar	í	3-töflunni.
•••	 Nemendur	teikna	myndir	sem	tákna	margföldunardæmin	sem	sýnd	eru.

Hve	mörg	hjól	eru	á	reiðhjólunum?

3 + 3 + 3 =       · 3 =

3 + 3 + 3 + 3 = 4 · 3 = 12

3 + 3 + 3 + 3 + 3=       · 3 =

3 + 3 =       · 3 =

Skráðu	tölurnar	í	3-töflunni.

Teiknaðu	myndir	sem	passa	við	hvort	dæmi?

3 · 3 5 · 3

3  9 12 15 18 21 24 27 30

 3 9  5 15

 2 6

 6

þ.e. 2 + 2 + 2 + 2 og segja svarið (8). 
Sé svarið rétt fær leikmaðurinn 
spilið. Ef svarið er rangt er spilið sett 
neðst í bunkann. Þegar búið er að 
draga öll spilin – eða eftir fyrir fram 
ákveðinn tíma – er spilinu lokið. Sá 
vinnur sem hefur safnað flestum 
spilum.

Til að auka spennuna er hægt að 
setja viðbótarreglu: Ef leikmaður 
dregur ás missir hann öll spilin sem 
hann hefur safnað. Þau skal setja 
neðst í bunkann.

Einnig má nota 3-töfluna; leikmenn 
leggja þá saman töluna 3 eins oft og 
spilið segir til um. Að sjálfsögðu má 
nota þetta spil til að æfa allar 
margföldunartöflurnar, sem teknar 
eru fyrir í þessum kafla, t.d. 4-, 5- og 
10-töfluna. Ákveða þarf fyrir fram 
hvaða margföldunartöflu eigi að nota 
og gildir sú ákvörðun þar til spilinu 
er lokið.

Fyrstur	upp	í	50	(útileikur)
Búa þarf til spjöld með tölunum 
1–50 (ein tala á hverju spjaldi). 
Spjöldunum er dreift um skólalóðina.

Nemendur vinna saman í hópum 
sem þeir gefa heiti. Hver hópur fær í 
hendur einn tening. Þess vegna henta 
stórir teningar best ef þeir eru 
fáanlegir. Allir hóparnir kasta 
teningnum einu sinni og koma sér 
fyrir við spjaldið með tölunni sem 
upp kemur á teningnum. Nú er 
teningnum kastað aftur og hópurinn 
margfaldar töluna, sem upp kemur í 
síðara skiptið, með 3. Útkomuna á nú 
að leggja við töluna sem hópurinn 
stendur við og finna töluspjaldið 
með því svari. Þannig er haldið áfram. 
Hópurinn, sem er fyrstur að komast 
upp í 50 eða meira, vinnur.

Dæmi: Hópur fær töluna 4 í fyrsta 
teningskasti. Hópmeðlimir finna 
töluspjaldið með 4 og koma sér þar 
fyrir. Síðan kasta þeir teningnum 
strax aftur og fá nú 5. Þeir margfalda 
5 með 3 og fá út 15 sem þeir eiga að 
leggja við 4. Svarið er 19 og hópurinn 
hleypur af stað til að finna tölu-
spjaldið með 19. Sá sem fyrstur 
finnur rétt spjald kallar upp heitið á 
hópnum og hinir hópmeðlimir hlaupa 
þangað. Ekki má kasta teningnum á 
ný fyrr en allir í hópnum eru komnir 
á sinn stað. Þannig er haldið áfram 
þar til einn hópur er kominn upp í 
50 eða meira.

slefunni handa hverjum (8) og þrjá 
bolla af hráka. (12.)

Er áreiðanlega allt komið með á 
minnislistann?

Einnig er hægt að láta nemendur 
svara jafnóðum og kennari fikrar sig 
niður eftir minnislistanum.

Erfiðari	verkefni	og	raunverk-
efni
Hve	margir	tvistar?	(spil)
Spilið er fyrir 2–3 leikmenn. Mannspil 
eru fjarlægð úr spilastokki, spilin 
stokkuð og sett á hvolf milli leik-
manna. Þeir draga spil til skiptis og 
eiga að leggja saman töluna 2 eins oft 
og spilið, sem þeir draga, segir til um. 
Dragi leikmaður t.d. fjarka á hann að 
leggja töluna 2 saman 4 sinnum,  

Völku og Kröflu og tröllkarlinum 
Grímni. Hún ætlaði að gefa sjálfri sér 
og gestum sínum góðgæti í tilefni 
afmælisins. Getið þið hjálpað Steinku 
að skrifa minnislistann:
■ Fyrst áttu allir að fá þrjár létt-

soðnar feitar risakóngulær.
 Nemendur skrifa niður hve 

margar risakóngulær Steinka þurfti 
að veiða. (12.)

■ Síðan ætlaði hún að elda gómsæta 
súpu. Í henni áttu að vera:

 – tveir minkahausar handa 
hverjum (8.)

 – fimm rottuaugu handa hverjum 
(20.)

 – fjögur músarskott handa 
hverjum (16.)

■ Í eftirrétt ætlaði Steinka að búa til 
ís úr ísbjarnarslefu og hreindýra-
hráka. Hún þurfti tvo bolla af 
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14	•	Margföldun	2

•	 Nemendur	lita	allar	tölurnar	í	2-töflunni	upp	í	40.
••	 Nemendur	lita	allar	tölurnar	í	3-töflunni	upp	í	40.
•••	 Nemendur	skrifa	upp	allar	tölur	upp	í	40	sem	eru	bæði	í	2-töflunni	og	3-töflunni.

Litaðu	tölurnar	í	2-töflunni.	Geturðu	fundið	mynstur?

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Litaðu	tölurnar	í	3-töflunni.	Geturðu	fundið		mynstur?

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Hvaða	tölur	eru	bæði	í	2-töflunni	og	3-töflunni?

6 – 12 – 18 – 24 – 30 – 36

■ Úti á skólalóðinni eru 5 þríhjól. Hvað 
eru hjólin á þríhjólunum mörg 
samtals? (15.)

■ Hvernig er margföldunardæmið sem 
sýnir þetta? (5 • 3.)

Nemendur skrifa hve margir þriggja-
blaðasmárar eru á myndunum. Þar 
næst reikna þeir hve mörg blöðin á 
smárunum eru alls og skrá það sem 
margföldunardæmi.

 
Auðveldari	verkefni
Nemendur, sem ráða illa við þessi 
verkefni, þurfa að æfa sig í að telja 
aðra og þriðju hverja tölu, þ.e. fara 
upphátt með 2- og 3-töfluna. Þeir 
geta síðan notað þessa aðferð til að 
telja skó og blöð í verkefnunum á  
bls. 89.

Nemendur skrifa hve mörg skópör 
eru á myndunum. Síðan reikna þeir 
hve margir skórnir eru alls og skrá 
það sem margföldunardæmi.

[••]	Hve	mörg	blöð?
Eins og bent er á í verkefninu á 
undan má spyrja nemendur hvað 
þeim detti í hug þegar spurt er um 
eitthvað sem er samsett úr þremur 
hlutum eða fyrirbærum. Svarið getur 
verið hjólin á þríhjóli, hliðar í 
þríhyrningi, tærnar á nashyrningi o.fl. 
Þetta nýtist sem grunnur að spurn-
ingum sem nemendur eiga að svara 
munnlega:
■ Ég á fjóra þríhyrninga. Hvað eru 

hliðarnar margar alls? (12.)
■ Hvaða margföldunardæmi passar við 

þetta verkefni? (4 • 3.)

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 88
[•]	Tölurnar	í	2-töflunni
Nemendur lita tölurnar í 2-töflunni 
og lýsa mynstrinu sem myndast. 
Tölurnar raðast í annan hvern dálk. 
Dálkarnir verða heilir (engri tölu er 
sleppt) vegna þess að talan í næstu 
röð beint fyrir neðan er 10 (5 • 2) 
stærri en talan fyrir ofan.

[••]	Tölurnar	í	3-töflunni
Nemendur lita tölurnar í 3-töflunni 
og lýsa mynstrinu sem myndast. 
Tölurnar mynda skálínu niður til 
vinstri. Ástæðan er sú að næsta 
litaða tala fyrir neðan er 9 stærri (3 • 
3) en næsta litaða tala fyrir ofan. Til 
að finna tölu sem er 9 stærri færum 
við okkur eina línu niður og einn reit 
til vinstri.

[•••]	Tölurnar	í	2-	og	3-töflunni
Nemendur leita eftir tölum sem eru 
í báðum töflunum, 2- og 3-töflunni. 
Þetta verða tölurnar í 6-töflunni sem 
einhverjir kunna að muna eftir frá 
nemendabók 3a.

 Bls. 89 
	[•]	Hve	margir	skór?
Kennari spyr nemendur hvað þeim 
detti í hug þegar spurt er um pör. 
Það geta verið skíðastafir, hjól á 
tvíhjóli, augu o.s.frv. Þetta nýtist sem 
grunnur að spurningum sem nem-
endur eiga að svara munnlega:
■ Ég á þrjú pör af skíðastöfum. Hvað 

eru það margir skíðastafir? (6.)
■ Hvaða margföldunardæmi passar við 

þessa reikningssögu? (3 • 2.)
■ Hér úti eru sex reiðhjól. Hve mörg 

hjól eru á þeim? (12.)
■ Hvernig er margföldunardæmið sem 

sýnir þetta? (6 • 2.)

Viðfangsefni
■ Talnamynstur, tengsl margföld-

unartaflnanna
■  Tví- og þrítaflan

Búnaður	
■ Litblýantar



89

Hugmyndir	og	athugasemdir

89
•	 Nemendur	telja	hvað	skópörin	eru	mörg.	Þeir	skrá	verk-

efnin	sem	margföldunardæmi,	reikna		þau	og	skrifa	hvað	
skórnir	eru	margir.

••	 Nemendur	telja	hvað	smárarnir	eru	margir.	Þeir	skrá	
verkefnin	sem		margföldunardæmi,	reikna	þau	og	skrifa	
hvað	blöðin	eru	mörg.

     3   pör

3 · 2 =   6   skór

Hvað	eru	skópörin	mörg?	Hvað	eru	skórnir	margir?

 pör

 · 2 =          skór

 pör

 · 2 =          skór

 pör

 · 2 =          skór

 pör

 · 2 =          skór

 pör

 · 2 =          skór

 pör

 · 2 =          skór

 pör

 · 2 =          skór

Hvað	eru	smárarnir	margir?	Hvað	eru	blöðin	mörg?

  

 · 3 =          

smárar

blöð

  

 · 3 =          

smárar

blöð

  

 · 3 =          

smárar

blöð

  

 · 3 =          

smárar

blöð

  

 · 3 =          

smárar

blöð

  

 · 3 =          

smárar

blöð

  

 · 3 =          

smárar

blöð

 2  smárar

2  · 3 =    6  blöð    

  1

 1 2

  3

 3 9

  6

 6 12

  7

 7 21

  5

 5 15

  4

 4 8

  2

 2 4

  1

 1 3

  4

 4 12

  8

 8 16

  10

 10 20

  6

 6 18

  9

 9 27

  5

 5 10

Á verkefnablaði 3.72 (Völundarhús) er 
tómt völundarhús. Nemendur geta 
búið til sín eigin völundarhús og lagt 
þau hver fyrir annan.

Raunverkefni
Einvígi	–	með	margföldun	að	
vopni	(spil)
Búnaður: Spilastokkur án mann-
spilanna.

Leikmenn spila saman tveir og 
tveir. Spilin eru stokkuð og skipt í tvo 
bunka sem liggja á hvolfi fyrir framan 
hvorn leikmann. Þeir heyja einvígi 
með því að draga eitt spil úr bunk-
anum. Ef spilið er rautt (hjarta eða 
tígull) á að margfalda töluna á spilinu 
með 2. Ef spilið er svart (spaði eða 
lauf) á að margfalda með 3. Sá sem 
fær hærra margfeldi fær slaginn í 
þeirri umferð, svo fremi hann reikni 
rétt, og setur bæði spilin í vinnings-
bunkann sinn. Leikmenn spila í fyrir 
fram ákveðinn tíma eða þar til 
bunkarnir fyrir framan þá eru tómir. 
Sá vinnur sem hefur fleiri spil í 
vinningsbunkanum í lokin.

Í þessu verkefni þurfa nemendur að 
kunna 3-töfluna og 4-töfluna.

Búnaður: Völundarhús með tölum 
(verkefnablað 3.71 (Völundarhús 
fjórtöflunnar)).

Nemendur byrja í byrjunar-
reitnum. Aðeins má flytja sig frá 
einum hring til annars eftir strik-
unum á milli þeirra. Einungis má fara í 
hringi sem í eru tölur úr fjórtöflunni. 
Dugar þetta til að komast út úr 
völundarhúsinu?

 

Teikna	myndir	við	reikningssögu
Kennari segir nemendum sögu og 
biður þá að teikna þann fjölda sem 
kemur fyrir í sögunni. Þeir teikna 
jafnóðum og kennari segir söguna. 
Dæmi:
■ Í götunni eru tvö hús.
■ Í hvoru húsi búa þrjár persónur. 

Hve margar persónur eru í 
húsunum tveimur? (2 • 3 = 6.)

■ Hver þeirra á tvær húfur. Hvað 
eru húfurnar margar? (6 • 2 = 12.)

■ Á hverri húfu eru tveir dúskar. 
Hvað eru dúskarnir margir?  
(12 • 2 = 24.)

Erfiðari	verkefni	
Út	úr	völundarhúsinu
Eftir því sem nemendur ná meira 
valdi á margföldunartöflunum má fá 
þeim verkefni sem reyna æ meir á.  
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•	 Nemendur	skrá	dæmin	sem	margföldunardæmi	og	reikna	þau.
••	 Nemendur	halda	áfram	með	talnarununa	með	því	að	skrifa	tölurnar	í	4-töflunni.
•••	 Nemendur	skrifa	tölurnar	sem	vantar	þannig	að	dæmin	verði	rétt.

Hvað	eru	hestarnir	með	marga	fætur	alls?

4 + 4 + 4 + 4 =       · 4 =

4 + 4 =  2 · 4 =  8

4 + 4 + 4 =       · 4 =

4+4+4+4+4=       · 4 =

Skrifaðu	tölurnar	í	4-töflunni.

Hvaða	tölur	fela	sig	bak	við	skýin?

3 · 4 =  

7 · 4 = 

 · 4 = 32

 · 4 = 20

 · 4 = 24  · 4 = 12

5 · 4 = 

10 · 4 = 

 · 4 = 4

 · 4 = 8 8 · 4 = 

 · 4 = 36

10 ·         = 40 

 · 4 = 28

4 · 4 = 

4

 5 20

 3 12

 8 12 16 20 24 28 32 36 40

 12 8 9

 40 6 3

 16 2 32

 5 28 4

 1 20 7

 4 16

frá 0 nema að nú er tölustafurinn 1 
fyrir framan tölurnar, þ.e. í hundraða-
sætinu.)

Leysa	dulmál
Nota skal ljósritunarblað 13 aftast í 
þessari bók. Nemendur finna kóðann 
að dulmálinu með því að tengja 
svörin í 4- og 5-töflunni við bókstafi. 
Verkefnið má nota við aðrar marg-
földunartöflur. Þá búa nemendur 
sjálfir til kóðana.

Raunverkefni
Hve	margir	fjarkar	eða	fimmur?	
(spil)
Sjá leikreglur á bls. 87 í þessari bók 
(Hve margir tvistar?) en að þessu 
sinni er gengið út frá 4-töflunni eða 
5-töflunni.

njóta sín! Sögurnar þurfa alls ekki að 
fjalla um efni úr þessum kafla. 
Aðalmálið er að reikningssögurnar 
passi við uppgefnu dæmin.

Auðveldari	verkefni
Nemendur þurfa að þjálfast í að telja 
fjórðu og fimmtu hverja tölu, þ.e. að 
fara með 4-töfluna og 5-töfluna, 
einkum 5-töfluna. Finnist einhverjum 
þetta erfitt getur komið sér vel að 
hoppa fyrst á tíundu hverja tölu 
þannig að nemendur læri vel þá 
talnaröð upp í 100.

Erfiðari	verkefni
Nemendur víkka út margföldunar-
töflurnar, bæði 4- og 5-töfluna,  
jafnvel upp í 100.
■ Hvernig halda þessar margföldunar-

töflur áfram eftir 100? (Alveg eins og 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 90 
	[•]	Reikna	dæmi	
Nemendur finna hve margir fætur 
eru á hestunum í hverju dæmi og 
skrá það sem margföldunardæmi.

Kennari getur notað tækifærið 
þegar hann kynnir þessi verkefni fyrir 
nemendum til að stækka talnasviðið:
■ Hve margir fætur eru á 6 hestum? 

(24.)
■ En á 10 hestum? (40.)

	[••]	Skrifa	fjórtöfluna	
Nemendur skrá tölurnar í 4-töflunni. 
Kennari og nemendur fara með 
4-töfluna munnlega í kór.

	[•••]	Finna	týndu	tölurnar	
Nemendur reikna út hvaða tölur 
leynast bak við skýjabólstrana. Hér 
er rétt að nota tækifærið og tengja 
þessi verkefni við deilingu:
■ Hvað skrifaðir þú á skýið í öðru 

dæminu í fyrsta dálki? (5.)
■ Hvernig fannstu svarið? (5 • 4 eru 

20.)
■ Gott hjá þér. En er hægt að líta á 

dæmið sem deilingardæmi? (Já, 20 : 4 
= 5.)

 Bls. 91
	[•]	Reikna	dæmi
Nemendur finna hve margir deplar 
eru á maríuhænunum og skrá það 
sem margföldunardæmi. Hér gefst 
einnig tækifæri til að víkka út 
talnasviðið þegar kennari kynnir 
verkefnin fyrir nemendum með því 
t.d. að leggja fyrir dæmi eins og 8 • 5 
og 10 • 5.

	[••]	Skrifa	fimmtöfluna
Nemendur skrá tölurnar í 5-töflunni. 
Kennari og nemendur fara með 
5-töfluna munnlega í kór. 

	[•••]	Teikna	myndir	við	dæmin
Nemendur búa til reikningssögur 
sem passa við dæmin 2 • 5 og 4 • 5. 
Vonandi láta þeir ímyndunaraflið 

Viðfangsefni
■ Fjórtaflan og fimmtaflan
■ Tengsl endurtekinnar sam-

lagningar og margföldunar
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•	 Nemendur	skrá	samlagningardæmin	sem	margföldunardæmi	og	reikna	þau.
••	 Nemendur	halda	áfram	með	talnarununa	með	því	að	skrifa	tölurnar	í	5-töflunni.
•••	 Nemendur	teikna	myndir	sem	tákna	dæmin	sem	sýnd	eru.

Hve	margir	deplar	eru	á	maríuhænunum	samtals?

 5 + 5 =       · 5 =

5  +  5  +  5 = 3  ·  5  =  15

5+5+5+5+5=       · 5 =

5 + 5 + 5 + 5 =       · 5 =

Skrifaðu	tölurnar	í	5-töflunni.

Teiknaðu	myndir	sem	passa	við	hvort	dæmi.

2 · 5 4 · 5  

5

 4 20

 5 25

 10 15 20 25 30 35 40 45 50

 2 10

Slanga er teiknuð og skipt í reiti; 
svörin í margföldunartöflunni, sem 
orðið hefur fyrir valinu, eru skráð í 
reitina, t.d. öll svörin í 5-töflunni. 
Leikmenn snúa bréfaklemmunni til 
skiptis. Sá sem á leik margfaldar 
töluna, sem bréfaklemman lendir á, 
með 5. Hann finnur svarið á slöng-
unni sinni og litar það. Sá vinnur sem 
er fyrstur að lita alla reiti á slöngunni 
sinni.

91

Strek-til-strek-tegning
På Kopioriginal 4.60–4.63 i Kopiperm 
1–4 finner dere flere strek-til-strek-
tegninger der elevene skal følge tal-
lene som er svar i de ulike gangetabel-
lene.

Spill: Fyll slangen
Utstyr: Spinner (spinner i Kopioriginal 
85 i Kopiperm 1–4), tegning av en 
slange (ev. Kopioriginal 3.27 i Kopi-
perm 1–4).

Tegn en spinner og fyll inn tallene 
fra 1 til 10, eventuelt 1 til 5. Bestem 
hvilken gangetabell dere ønsker å øve 
på.

Tegn en slange oppdelt i ruter, og 
skriv inn svarene i denne gangeta-
bellen, for eksempel alle svarene i 5-
gangen. Tallet bindersen stopper på, 

skal så ganges med 5. Finn ruta på 
slangen der svaret står, og fargelegg 
den. Vinneren er den som først får 
fargelagt alle rutene på slangen sin.
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Punktamyndir
Á verkefnablöðum 4.60–4.63 
(Punktamyndir 1–4) í verkefnahefti 
Sprota 4a eru nokkrar punktamyndir 
þar sem nemendur eiga að draga 
strik milli talna í mismunandi 
margföldunartöflum.

Fylla	slönguna	(spil)
Búnaður: Spilaskífa (á verkefnablaði 
85 (Spilaskífa með 10 svæðum) í 
verkefnahefti Sprota 2b og teikning 
af slöngu (t.d. verkefnablað 3.27 (Fylla 
slönguna 2) í verkefnahefti Sprota 3a).

Spilið er fyrir 2–4 leikmenn. 
Teiknuð er spilaskífa og tölurnar 
1–10 skráðar á hana – eða notað 
verkefnablað 85. Einnig ná nota 
tölurnar 1–5. Ákveðið er fyrir fram 
hvaða margföldunartöflu á að æfa.
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•	 Nemendur	lita	allar	tölurnar	í	4-töflunni	og	5-töflunni,	hvorar	í	sínum	lit,	upp	í	50.
••	 Nemendur	skrifa	allar	tölurnar	upp	í	50	sem	eru	bæði	í	4-töflunni	og	5-töflunni.
•••	 Nemendur	telja	hvað	bílarnir	eru	margir.	Síðan	búa	þeir	til	margföldunardæmi	og	finna	hvað	hjólin	eru	mörg.

Litaðu	tölurnar	í	4-töflunni	gular.	
Litaðu	tölurnar	í	5-töflunni	rauðar.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Hvaða	tölur	eru	bæði	í	4-töflunni	og	5-töflunni?

Hvað	eru	bílarnir	margir?	
Hvað	eru	hjólin	á	bílunum	mörg	alls?

 bílar

 hjól · 4 =         

 bílar

 hjól · 4 =         

 bílar

 hjól · 4 =         

 bílar

 hjól · 4 =         

 bílar

 hjól · 4 =         

 2  bílar

2  · 4 =   8  hjól    
  4

 4 16

  3

 3 12

  6

 6 24

  7

 7 28

  8

 8 32

■ Hvernig er viðkomandi margföldunar-
dæmi? (5 • 5.)

Nemendur skrifa fyrst hve margar 
hendur eru á myndunum. Því næst 
reikna þeir út fjölda fingra alls á 
hverri mynd og skrá það sem 
margföldunardæmi.

[••]	Reikna	dæmi.
Nemendur æfa sig í að reikna 
margföldunardæmi.

Auðveldari	verkefni
Nemendur æfa sig í að telja upphátt 
tölurnar í 4-töflunni og 5-töflunni.

Trúðaspil
Búnaður: Tveir teningar  
og blað handa hverjum 
leikmanni.

Nemendur skrifa fyrst hve margir 
bílar eru í hverju dæmi. Síðan reikna 
þeir hve hjólin eru mörg samtals og 
skrá það sem margföldunardæmi.

 Bls. 93
	[•]	Hve	margir	fingur?
Kennari spyr hvað nemendum detti í 
hug þegar spurt er um eitthvað sem 
er samsett úr fimm hlutum eða 
fyrirbærum og spyr spurninga út frá 
þessu. Dæmi um svör geta verið tær 
á fæti, virði fimmkalls, armar á 
stjörnu o.s.frv.
■ Ég á 4 fimmkalla. Hvað eru það 

margar krónur? (20.)
■ Hvernig sýnið þið það með margföld-

unardæmi? (4 • 5.)
■ Ég þarf að búa til 5 stjörnur með 5 

örmum hverja. Hve margir verða 
armarnir alls? (25.)

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 92
	[•]	Lita	tölur
Nemendur lita tölurnar í 4-töflunni, 
síðan í 5-töflunni. Þeir reyna að finna 
og lýsa mynstrunum sem birtast.

Tölurnar í 4-töflunni mynda eins 
konar stjörnu. Nemendur bera 
þessar tölur saman við tölurnar í 
2-töflunni. Tölurnar í 4-töflunni eru 
önnur hver tala í 2-töflunni.

Tölurnar í 5-töflunni eru í mið-
dálki og síðasta dálki. Ástæðan er sú 
að lengd raðanna er nákvæmlega 
tvöfalt lengri en hoppin í 5-töflunni: 
Tvö hopp enda í síðasta dálkinum því 
raðirnar eru 10 reitir á lengd.

	[••]	Bera	saman	tölurnar	í	fjór-
töflunni	og	fimmtöflunni	

Nemendur finna tölurnar sem eru 
bæði í 4- og 5-töflunni. Það eru 
einmitt tölurnar í 20-töflunni.
■ Hver er næsta tala sem er bæði í 

4- og 5-töflunni? (60.)
■ Hvaða tölur koma þar á eftir? (80, 

100, 120 …)

	[•••]	Hve	mörg	hjól?
Kennari spyr hvað nemendum detti í 
hug þegar spurt er um eitthvað sem 
er samsett úr fjórum hlutum eða 
fyrirbærum og spyr spurninga út frá 
þessu. Svörin geta verið fætur á 
borði, veggir í húsi, karmar á glugga, 
fætur á hesti o.s.frv.
■ Ég á 3 borð. Hve margir eru 

borðfæturnir? (12.)
■ Hvaða margföldunardæmi sýnir 

þetta? (3 • 4.)
■ Ég á að mála 5 hús að utan. Hve 

marga veggi þarf ég þá að mála? 
(20.)

■ Hvaða margföldunardæmi sýnir það? 
(5 • 4.)

Viðfangsefni
■ Talnamynstur, tengsl milli 

margföldunartaflnanna
■ Fjórtaflan og fimmtaflan

Búnaður	
■ Litblýantar
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•	 Nemendur	telja	hendurnar	og	finna	hvað	fingurnir	eru	margir	í	hverju	dæmi.	Þeir	skrifa	það	sem	margföldunardæmi	og	

reikna	þau.
••	 Nemendur	reikna	dæmin	og	skrá	svörin.

 bílar

 hjól

 bílar

 hjól

 bílar

 hjól

Hvað	eru	hendurnar	margar?	Hvað	eru	fingurnir	margir?

Reiknaðu	dæmin.

4 · 2 =  8 

2 · 5 =  

6 · 4 =  

3 · 5 =  

9 · 4 =  

8 · 3 =  

7 · 4 =  

10 · 5 =  

3 · 3 =  

1 · 4 =  

3 · 2 =  

6 · 5 =  

4 · 4 =  

7 · 2 =  

8 · 5 =  

8 · 4 =  

5 · 4 =  

7 · 3 =  

7 · 5 =  

6 · 2 =  

3 · 4 =  

5 · 5 =  

9 · 3 =  

9 · 5 =  

  · 5 =          f ingur

hendur

  · 5 =          f ingur

hendur

  · 5 =          f ingur

hendur

  · 5 =          f ingur

hendur

  · 5 =          f ingur

hendur

 3  hendur

3  · 5 = 15  fingur    

  5

 5 25

9

4

6

30

16

14

40

32

20

21

35

12

12

25

27

45

10

24

15

36

24

28

     50

  8

 8 40

  2

 2 10

  7

 7 35

  9

 9 45

Raunverkefni
Standa	upp	í	margföldun	
(leikur)
Búnaður: Tveir teningar, plöstuð 
spjöld – tvö af hverju – með eftir-
farandi tölum: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 36.

Hver leikmaður fær tvö spjöld. Á 
spjöldunum eru möguleg svör við 
margföldunardæmi. Kennari kastar 
tveimur teningum og segir tölurnar 
upphátt. Leikmenn margfalda þessar 
tölur saman. Sá sem er með svarið á 
sínu spjaldi stekkur á fætur og sýnir 
spjaldið eða spjöldin. Sé svarið rétt 
fær hann eitt stig. Viðkomandi 
leikmaður skráir hjá sér stigið með 
því að draga talningarstrik á blað. Ef 
svarið er rangt fær hann mínusstig.

Þegar leiknum er lokið telja 
leikmenn saman hve mörg stig þeir 
hafa fengið. Sá vinnur sem hefur flest 
stig.

Afbrigði af þessum leik er að láta 
tvo og tvo nemendur vera saman um 
tvö spjöld. Þannig má láta nemanda, 
sem hefur ekki margföldunartöfl-
urnar á valdi sínu, vinna með öðrum 
sem er öruggari í þessum efnum.

Dómínó	
Búnaður: Spjöld með margföldunar-
dæmum. Eyðublað fyrir slík spjöld 
eru á verkefnablaði 4.64 (Eyðublað 
fyrir dómínóspjöld) í verkefnahefti 
Sprota 4a.

Ég er  

með 18!

Hver á

2 · 4?

Ég er  
með 8!
Hver á
3 · 4?

Spjöldin verða að vera jafn mörg og 
nemendurnir í bekkjardeildinni. Á 
spjöldunum á að vera eitt svar og 
eitt dæmi. Þessi dómínóleikur fer 
þannig fram:

Einn nemandi byrjar og les upphátt 
dæmið á spjaldinu sínu, t.d.: „Hver á 
2 • 4?“

Sá sem er með spjaldið þar sem 
svarið er 8 segir: „Ég er með 8“. 
Síðan les hann upp dæmið sitt: „Hver 
er með 3 • 4?“ Þá svarar sá sem er 
með 12 og þannig heldur leikurinn 
áfram þar til allir hafa svarað og lesið 
upp sín dæmi. Ef allir svara rétt á 
nemandinn, sem byrjaði, að hafa 
síðasta svarið.

tvö spil og margfalda saman tölurnar. 
Nota skal eftirfarandi reglur:

Svör: Teikna:

16, 20, 24 auga

28, 32, 36 nef

25, 30, 35, 40 munn

42, 45, 48, 49 eyra

54, 56, 63 hár

64, 72, 81 hatt

Erfiðari	verkefni	
Heilabrot	með	margföldun
Á verkefnablöðum 4.50–4.55 
(Heilabrot 8–13) í verkefnahefti 
Sprota 4a eru fjölmörg þrautalausna-
verkefni þar sem margföldun og 
deiling koma við sögu.

Markmiðið í spilinu er að vera 
fyrstur að teikna trúðsandlit. Allir 
byrja með hring (útlínur andlitsins) á 
blaði.

Afbrigði 1: Andlitið er teiknað til 
dæmis samkvæmt eftirfarandi reglum:

Leikmenn kasta tveimur teningum 
og margfalda saman tölurnar sem 
koma upp.

Svör: Teikna:

1, 2, 3, 4, 5, 6 auga

8, 9, 10 nef

12, 15, 16 munn

18, 20 eyra

24, 25 hár

30, 36 hatt

Afbrigði 2: Búnaður: Spilastokkur 
með tölunum 4–9. Leikmenn draga 
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•	 Nemendur	finna	hvað	blýantarnir	eru	margir	alls	í	hverju	dæmi.	Þeir	skrá	það	sem	margföldunardæmi	og	reikna	þau.
••	 Nemendur	halda	áfram	með	talnarununa	með	því	að	skrá	tölurnar	í	10-töflunni.
•••	 Nemendur	telja	tíkallana,	búa	til	margföldunardæmi	til	að	finna	hvað	krónurnar	eru	margar	og	skrá	svörin.

Hvað	eru	blýantarnir	margir?

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 =

         · 10 =        

10 + 10 + 10 + 10 =

10 + 10 + 10 + 10 + 10  =

         · 10 =        

 10 + 10 + 10 =

         · 10 =         

10

Hvað	eru	tíkallarnir	margir?	Hvað	eru	það	margar	krónur?

4 ·10 =   40

Skrifaðu	tölurnar	í	10-töflunni.

 · 10 =          

tíkallar

krónur

 · 10 =          

tíkallar

krónur

 · 10 =          

tíkallar

krónur

 · 10 =          

tíkallar

krónur

 · 10 =          

tíkallar

krónur

 · 10 =          

tíkallar

krónur

 · 10 =          

tíkallar

krónur

= 10

   3 tíkallar

3  · 10 = 30 krónur    
  4

 4 40

 5 50

 3 30

 6 60

  7

 7 70

  2

 2 20

  8

 8 80

  5

 5 50

  10

 10 100

  6

 6 60

 30 40 50 60 70 80 90 10020

Erfiðari	verkefni	
Nemendur margfalda 10 með hærri 
tölum, t.d. 23 • 10. Hér hentar vel að 
nota rúðunet. Einnig er gott að 
benda þeim á að þeir geta litið á 
dæmið sem 23 tíkalla.

94

Matematisk innhold
■ 10-gangen

Utstyr
■ Fargeblyanter

Hva skal gjøres?
� Side 94

Regne ut
Regn ut antall blyanter. Skriv 

som multiplikasjonsstykke.
Be elevene telle med 10 om 

gangen. Det kan gjøres høyt i felles-
skap, eller ved at elevene sier tallene i 
10-gangen etter tur. Det er viktig at 
lærer er på jakt etter elever som ikke 
har automatisert 10-gangen.
■ Nå skal vi telle høyt i 10-gangen 

nedover fra 100: 100 – 90 – 80 …

Skrive 10-gangen.
Skriv tallene i 10-gangen.

Regne ut
Skriv først antall tiere. Finn 

deretter hvor mange kroner det til-
svarer, og skriv som multiplikasjons-
stykke.

� Side 95
Finne tallene i 10-gangen
Fargelegg alle tallene i 10-

gangen. Det blir kolonnen til høyre. 
Be elevene forklare hvorfor de ligger 
der. Det skyldes at rutenettet består 
av 10 ruter horisontalt.

Regne ut
Løs multiplikasjonsstykket. 

I en muntlig oppsummering kan ele-
vene gjerne få oppgaver med høyere 
tall, som 12 ⋅ 10, 17 ⋅ 10 og 23 ⋅ 10. 
I så fall bør de få tid til å tenke seg om, 
og gjerne kladde på et papir før de 
svarer.

Skrive tallene som 
mangler i rekkene

Gjør ferdig tallslangene når tallene 
øker med 10 om gangen mot høyre 
(og minsker med 10 om gangen mot 
venstre).

Forenkling
Bruk lekepenger eller tegn tiere for å 
løse multiplikasjonsstykker på disse 
sidene. I tillegg er det svært viktig at 
elevene øver på å telle opp og ned i 
10-gangen. Elevene bør også øve på å 
telle med ti om gangen fra andre tall, 
som: 3–13–23–33–43 osv.

Mer utfordring
Multipliser høyere tall med 10. For 
eksempel 23 · 10 ruter. Bruk gjerne 
rutenett.

14_11_062604.eps

Flere aktiviteter
Trekantkort
Lag slike trekantkort i papp (eventuelt 
laminere dem) som illustrasjonen 
viser. Her ser dere at tallet på toppen 
er produktet av de to tallene i hvert 
av de andre hjørnene. Det er en fin 

10 10 3

100 100 30 10
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Hundraðtafla
Nota má hundraðtöfluna í verkefni 
[•] á bls. 95 í leiknum Hvaða tölu 
hugsa ég mér?

Dæmi:
■ Talan, sem ég hugsa mér, er 10 

minni en 74. Hver er talan? (64.)
■ Hvernig funduð þið svarið? 

[•••]	Skrá	tölurnar	sem	vantar
Nemendur ljúka við að skrifa tölur á 
talnaslöngurnar. Tölurnar eiga að 
hækka um 10 við hvern reit til hægri 
(og lækka um 10 við hvern reit til 
vinstri). 

Auðveldari	verkefni
Nemendur nota kennslupeninga eða 
teikna tíkalla til að leysa margföld-
unardæmi á þessari opnu. Þar að auki 
er afar mikilvægt að þeir æfist í að 
telja tölurnar í 10-töflunni áfram og 
aftur á bak. Þeir þurfa einnig að æfa 
sig í að telja tíundu hverja tölu þar 
sem gengið er út frá öðrum tölum 
en tölum í 10-töflunni, t.d. 3 – 13 – 
23 – 33 – 43 o.s.frv.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 94
	[•]	Reikna	dæmi
Nemendur reikna út hve margir 
blýantarnir eru, þegar tíu eru í 
hverjum pakka, og skrá það sem 
margföldunardæmi.

Kennari biður nemendur að nefna 
tugtölurnar í röð. Þeir geta talið 
upphátt í kór eða nefnt tölurnar í 
10-töflunni hver á fætur öðrum. 
Mikilvægt er að kennari geri sér 
grein fyrir hvaða nemendur hafa ekki 
tileinkað sér 10-töfluna til fulls.
■ Nú skulum við telja tölurnar í 

10-töflunni upphátt, aftur á bak, frá 
100 og niður: 100 – 90 – 80 …

[••]	Skrifa	tölurnar	í	títöflunni
Nemendur skrá tölurnar í 10-töflunni.

[•••]	Reikna	dæmi
Nemendur skrifa fyrst hve margir 
tíkallarnir eru í hverju dæmi. Síðan 
reikna þeir hvað tíkallarnir samsvara 
mörgum krónum og skrá margföld-
unardæmin.

 Bls. 95 
	[•]	Finna	tölurnar	í	títöflunni
Nemendur lita allar tölurnar í 
10-töflunni. Þær eru í aftasta dálk-
inum til hægri. Nemendur útskýra 
hvers vegna tölurnar eru þar. 
Ástæðan er að sjálfsögðu sú að 10 
reitir eru í hverri (láréttri) röð.

	[••]	Reikna	dæmi
Nemendur leysa margföldunar-
dæmin. Þegar verkefnin á þessari 
opnu eru rifjuð upp í lokin má leggja 
fyrir þá dæmi með hærri tölum, t.d. 
12 • 10, 17 • 10 og 23 • 10. Þeir 
verða þá að fá tíma til að hugsa sig 
um og ef til vill reikna á blað áður en 
þeir svara.

Viðfangsefni
■ Títaflan

Búnaður	
■ Litblýantar
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Hugmyndir	og	athugasemdir

95
•	 Nemendur	lita	allar	tölurnar	í	10-töflunni	upp	í	100.
••	 Nemendur	reikna	dæmin	og	skrá	svörin.
•••	 Nemendur	halda	áfram	með	talnarunurnar.	Tölurnar	stækka	um	10	með	hverjum	reit	til	hægri.

Litaðu	tölurnar	í	10-töflunni.

Reiknaðu	dæmin.

2 · 10 =  

7 · 10 =  

10 · 10 =  

1 · 10 =  

6 · 10 =  

5 · 10 =  

9 · 10 =  

8 · 10 =  

4 · 10 =  

Skrifaðu	tölurnar	sem	vantar.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

125
135

2
12

22

20

70

100

32 42 52 62 72

145

115
10595

10

60

50

40

90

80

Þessi spjöld má nota sem hrein 
æfingaverkefni eða sem spil. Ef 
spjöldin eru notuð einungis til 
þjálfunar geta nemendur unnið 
saman tveir og tveir. Hvor um sig 
dregur spjald þannig að fingur hans 
hylji eina töluna á spjaldinu. Hinn á 
að segja upphátt hvaða tala er undir 
fingrinum. Annar getur falið marg-
feldið með fingrinum og þá á hinn að 
margfalda saman þættina tvo sem 
blasa við. Nemandi getur einnig falið 
annan þáttinn. Þá þarf hinn að finna 
hvaða tala, margfölduð með þætt-
inum sem sést, gefur margfeldið. 
Hann getur einnig fundið svarið með 
deilingu.

Ef spjöldin eru notuð sem spil má 
fara eins að og greint er frá hér fyrir 
ofan en til viðbótar kemur að hver 
nemandi safnar þeim spjöldum sem 
hann svarar rétt. Sá vinnur sem á 
flest spjöld þegar spjaldabunkinn er 
uppurinn.

Raunverkefni
Þríhyrningsspjöld
Kennari útbýr – eða lætur nemendur 
útbúa – þríhyrningsspjöld úr pappa, 
sjá mynd hér á eftir. Gott er að 
plasta spjöldin. Talan í efsta horni 
þríhyrningsins er margfeldi talnanna 
sem eru í hinum hornunum tveimur. 
Nemendur læra heilmikið á því að 
búa spjöldin til sjálfir. Þá má leyfa 
þeim að velja tölurnar að vild; 
kennari getur einnig skrifar marg-
feldið og nemendur eiga að skrá 
þættina í hin hornin. 

95

aktivitet å la elevene lage kortene 
selv. Da kan de få velge tall fritt, eller 
vi har skrevet på produktet, og så skal 
elevene føre på de riktige faktorene.

14_12_062604.eps
De ferdige kortene kan brukes som 
en ren drillaktivitet eller som spill. 
Ved drill kan to og to arbeide sammen 
der hver elev trekker et kort og 
holder det i et hjørne slik at det ene 
tallet blir skjult. Deretter sier han 
dette tallet høyt.

Som spill kan elevene gjøre det på 
samme måte, men der får spilleren 
beholde kortet dersom hun svarer 
riktig. Målet er å ha flest kort når det 
er tomt i bunken på bordet.

15

5 3
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■ Talan sem ég hugsa mér er 22 
stærri en 33. (55.) 

■ Hvernig fannstu svarið?

1 2 3 4 5

11 12 13 14 15

21 22 23 24 25

31 32 33 34 35

41 42 43 44 45

51 52 53 54 55

Nemendur fá einnig það hlutverk að 
hugsa sér tölu og setja fram upp-
lýsingar um hana. Gott er að þeir 
hjálpist að og finni heppilegar 
aðferðir til að leysa gátuna með því 
að hoppa fram og aftur í hundrað-
töflu.
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•/••	Spilinu	er	ætlað	að	veita	nemendum	mikla	þjálfun	annars	vegar	í	3-töflunni	og	hins	vegar	í	4-töflunni.

SPIL		Margföldunarbingó

LEIKREGLUR
Hver leikmaður skrifar tölur úr 3-töf lunni í 
rúðunetið sitt . 
Leikmenn kasta teningi  til skiptis og  
margfalda töluna, sem kemur upp, með  
3. Sá sem á leik krossar yf ir svarið ef það 
er í rúðunetinu hans. 
Sá vinnur sem er fyrstur að krossa í alla 
reitina.

 
LEIKREGLUR
Hver leikmaður skrifar tölur úr 
4-töf lunni í rúðunetið sitt . 
Leikmenn kasta teningi  til skiptis og 
margfalda töluna, sem kemur upp, 
með 4. Sá sem á leik krossar yf ir 
svarið ef það er í rúðunetinu hans. 
Sá vinnur sem er fyrstur að krossa í 
alla reitina.

SPIL		Margföldunarbingó

Æ, æ, ég get ekki
fengið meira en 18!

3-taflan

4-taflan

6 eða 7. Einnig má nota teninga með 
tölunum 1–10. Enn ein aðferð er að 
nota venjulega teninga en kennari og 
nemendur koma sér saman um að 
talan 1 tákni töluna 7, talan 2 tákni 8 
og 3 tákni 9. Það merkir að ef talan 2 
kemur upp á að margfalda töluna, 
sem valin hefur verið í margföldunar-
bingóinu, með 8.

Raunverkefni
Margföldunareinvígi	(spil)
Búnaður: Tveir teningar fyrir hvern 
nemanda.

Leikmenn spila saman tveir og 
tveir. Hvor leikmaður hefur tvo 
teninga. Þeir heyja einvígi með því að 
kasta samtímis báðum teningunum í 
einu. Þeir eiga nú hvor um sig að 
margfalda saman tölurnar sem upp 
koma á teningunum sínum. Sá sem 

Aukaregla: Ef leikmaður fær töluna 
1 á báðum teningunum missir hann 
öll stigin sín, einnig þau sem hann 
hefur safnað í fyrri umferðum.

	[••]	Reikna	margföldunardæmi
Nemendur reikna dæmin til að finna 
heildarfjölda depla á teningunum.

Auðveldari	verkefni
Kennari hjálpar nemendum að skrifa 
svörin í 3- og 4-töflunni á margföld-
unarbingóspjaldið.

Í stað spilsins Fyrstur upp í 100 á 
bls. 97 geta nemendur spilað Marg-
földunareinvígi með teningum, sjá 
kaflann Raunverkefni hér á eftir.

Erfiðari	verkefni
Nemendur margfalda með hærri 
tölum í Margföldunarbingó, t.d. með 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 96 
	[•]	Margföldunarbingó
Nemendur skrifa tölur úr 3-töflunni í 
reitina. Kennari kastar teningi og 
skrifar töluna, sem upp kemur á 
teningnum, á töfluna. Nemendur eiga 
að margfalda þá tölu með 3 og 
krossa yfir svarið ef þeir hafa það á 
bingóspjaldinu sínu. Í fyrstu fær sá 
bingó sem hefur fengið fjóra í röð, 
lárétt, lóðrétt eða á ská. Þar næst er 
notuð sú regla að til að fá bingó þurfi 
að fylla út allt bingóspjaldið.

Í stað þess að kennari kasti teningi 
geta nemendur spilað bingó í hópum. 
Þeir kasta þá teningi til skiptis og 
skrá niður töluna sem upp kemur til 
að hægt sé að ganga úr skugga um að 
sigurvegarinn hafi krossað yfir rétt 
svar.

	[••]	Margföldunarbingó
Nemendur skrifa tölur úr 4-töflunni í 
reitina. Síðan er eins farið að og 
greint er frá hér fyrir ofan.

 Bls. 97 
	[•]	Fyrstur	upp	í	100	(spil)
Leikmenn spila saman tveir eða fleiri. 
Þeir skrifa niðurstöðurnar í annan 
dálkinn hver í sinni bók.

Leikmenn kasta til skiptis tveimur 
teningum. Þeir margfalda saman 
tölurnar, sem upp koma, og leggja 
svarið við stigin sem þeir eiga fyrir 
eftir fyrri umferðir. Hver leikmaður 
má aðeins skrifa eina tölu í hverri 
umferð en hann má hins vegar kasta 
eins oft og hann vill þegar hann á 
leik. Ef leikmaður fær upp töluna 1 
missir hann öll stig í þeirri umferð og 
næsti leikmaður tekur við. 

Sá vinnur sem er fyrstur að 
komast upp í 100.

Viðfangsefni
■ Margföldunartöflurnar, einkum 

þrítaflan og fjórtaflan

Búnaður	
■ Teningar
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97
•	 Í	spilinu	þjálfast	nemendur	í	margföldunartöflunum	upp	í	6	•	6.
••	 Nemendur	reikna	dæmin	og	skrá	svörin.

SPIL		Fyrstur	upp	í	100

Hve	margir	deplar	eru	samtals	á	teningunum?

8 · 4 =  

5 · 5 =  

2 · 4 =  

5 · 3 =  

3 · 3 =  

2 · 2 =  

9 · 4 =  

7 · 5 =  

4 · 4 =  

9 · 2 =  

7 · 3 =  

6 · 2 =  

£

£

¤

¤

∞

™

™

£

¤

¤

∞

£ £
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£ £
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¤ ¤ ¤
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¤
¤ ¤

¤ ¤¤ ¤
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∞ ∞ ∞
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LEIKREGLUR
Spilið er fyrir 2 eða f leir i leikmenn.
Þeir kasta tveimur teningum til skiptis. 
Sá sem á leik margfaldar saman tölurn-
ar, sem upp koma, og leggur svarið við 
stigin sem hann á frá fyrri umferðum. 
Hann má kasta teningunum eins of t og 
hann vill . En hætta vof ir y f ir ! Ef upp 
kemur 1 fær hann engin stig í þeirri 
umferð. 
Sá vinnur sem er fyrstur að komast 
upp í 100.

4

15

9

8

32

25

12

18

21

16

36

35

bunkans er settur á hvolf á mitt 
borðið.

Leikmenn spyrja til skiptis þann 
sem situr þeim á vinstri hönd um 
tölu frá 1 til 10. Ef sá sem spurður er 
hefur slíkt spil á hendi verður hann 
að afhenda það spyrjandanum. Hafi 
hann ekki slíkt spil dregur spyrjand-
inn eitt spil úr bunkanum, þ.e.a.s. 
hann „veiðir“ spil. Nú tekur sá næsti 
við.

Ef leikmaður hefur getað safnað 
fjórum samskonar spilum (t.d. öllum 
sexunum) hefur hann fengið slag og 
hann er settur í bunka á borðið. 
Leikmaðurinn reiknar stigin (4 • 6 = 
24) og skráir þau hjá sér á blað.

Ef einhver hefur misst öll spil af 
hendi er spilinu lokið. Allir leikmenn 
leggja saman stigin sín. Sá vinnur sem 
hefur flest stig.

fær hærra margfeldi sigrar í þeirri 
umferð ef hann hefur reiknað rétt. 
Hann skráir það með því að draga 
talningarstrik eða setur einn kubb til 
hliðar. Spilið heldur þannig áfram þar 
til annar hefur safnað 10 talningar-
strikum eða kubbum og þar með 
unnið spilið. Einnig er hægt að 
ákveða fyrir fram hve lengi skuli spila. 
Þá vinnur sá sem á fleiri strik eða 
kubba þegar tíminn er liðinn.

Sjá einnig spilið Einvígi – með 
margföldun að vopni á bls. 89 þar sem 
spil eru notuð.

Veiðimaður
Búnaður: Spilastokkur án mann-
spilanna.

Spilið er fyrir 3–5 leikmenn. Hver 
leikmaður fær 7 spil og afgangur 
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•	 Nemendur	skrifa	dæmin	sem	margföldunardæmi	og	reikna	þau.
••	 Nemendur	skrifa	margföldunardæmi	sem	passa	við	reitafjöldann	í	hvoru	dæmi	og	skrá	svörin.
•••	 Nemendur	reikna	dæmin	og	skrá	svörin.

Hve	margar	gulrætur?	 	
Skráðu	margföldunardæmin.

  ·     =
  ·     =

Reiknaðu	dæmin.

3 · 2 =  

4 · 4 =  

8 · 5 =  

6 · 2 =  

5 · 5 =  

10 · 3 =  

7 · 2 =  

6 · 10 =  

1 · 3 =  

5 · 3 =  3 · 4 =  4 · 5 =  

  ·     =

  ·     =   ·     =

4   ·    2   =

Hve	margir	reitir	eru	í	rétthyrningunum?		Skráðu	það	sem	
margföldunardæmi.

14	•	Margföldun	2

6

16

40

15

12

25

30

12

3

14

60

20

 8  6 2 12

 4 4 16

 6 4 24

 3 3 9

 6 3 18

Erfiðari	verkefni	og	raunverk-
efni
Sparibaukurinn	(spil)
Búnaður: Blað, kennslupeningar, tveir 
teningar og e.t.v. spilaskífa.

tvisvar í hverri umferð. Fyrra kastið 
segir til um fjölda poka og hið síðara 
um fjölda bolla í hverjum poka. 
Leikmaður skrifar þetta sem marg-
földunardæmi og reiknar svarið.

Fái einhver töluna 3 á teningnum 
teiknar hann þrjá hringi sem tákna 
pokana. Síðan kastar hann aftur og 
fær t.d. 5. Þá teiknar hann 5 bollur í 
hvern pokanna þriggja. Síðan finnur 
leikmaðurinn hve margar bollurnar 
eru og skrifar dæmið: 3 • 5 = 15. 
Leikmennirnir leggja saman svör sín 
jafnóðum.

Sá vinnur sem hefur hæstu 
summuna eftir 5 umferðir.

Þar að auki eru hentug verkefni á 
þeim blaðsíðum æfingaheftisins sem 
vísað er til í nemendabókinni.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 98 Próf
[•]	Reikna	dæmi
Nemendur reikna hve margar 
gulræturnar eru þegar jafn margar 
gulrætur eru í hverju búnti. Þeir skrá 
útreikningana sem margföldunar-
dæmi.

[••]	Hve	margir	reitir?
Nemendur reikna hve margir 
reitirnir eru í hvoru rúðuneti og skrá 
það sem margföldunardæmi. Í verk- 
efninu til vinstri eru bæði svörin  
3 • 6 og 6 • 3 rétt.

[•••]	Reikna	dæmi
Nemendur reikna margföldunar-
dæmin.

 Bls. 99 Æfingasíða 1
	[•]	Hve	margar	bollur?
Nemendur skrá fyrst fjölda pokanna 
í hverju dæmi. Síðan reikna þeir hve 
margar bollurnar eru og skrá það 
sem margföldunardæmi.

[•	•]	Teikna	poka	með	bollum
Nemendur teikna bollur í pokana 
þannig að teikningin passi við 
margföldunardæmið. Mikilvægt er að 
gera greinarmun á tölunum tveimur, 
þ.e. að önnur talan segir til um hvað 
pokarnir eru margir og hin um 
fjöldann í hverjum poka. Í Sprota 
fylgjum við ætíð þeirri reglu að fyrri 
talan tákni fjölda safna en síðari talan 
fjölda hluta í safni. Dæmið 5 • 3 
táknar því 5 poka með 3 bollum í 
hverjum en ekki öfugt.

Auðveldari	verkefni
Hver	á	flestar	bollur?	(spil)
Búnaður: Teningur

Þetta er spil fyrir tvo leikmenn 
eða litla hópa. Leikmenn kasta teningi 

Viðfangsefni
■ Tví-, þrí-, fjór- og fimmtaflan
■ Margföldun sem endurtekin 

samlagning og margföldun í 
rúðuneti
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ÆFINGAHEFTI 3b BLS. 40–43

•	 Nemendur	telja	pokana,	búa	til	margföldunardæmi	og	reikna	út	hvað	bollurnar	eru	margar	í	pokunum	í	hverju	dæmi.
••	 Nemendur	teikna	bollupoka	sem	passa	við	dæmin	sem	sýnd	eru.

Æfingasíða 1

Hve	margar	bollur?	Skráðu	það	sem	margföldunardæmi.

 5 pokar

2 · 3 6 · 2 

5 · 3 4 · 5 

 5 · 2 =      bollur

 pokar

 · 2 =          bollur

 pokar

 · 2 =          bollur

 pokar

 · 2 =          bollur

 pokar

 · 3 =          bollur

 pokar

 · 3 =          bollur

 bollur

 bollur

 bollur

 bollur

Teiknaðu	bollupoka	sem	passa	við	margföldunardæmin.	
Hve	margar	bollur?

 8

 6

 6 12

 4

 4 8

 6

 6 18

 8

 8 16

 4

 4 12

12

20

6

15

að spila þar til sparibaukur annars 
leikmannsins er tómur (það getur 
reyndar tekið langan tíma!) eða spila 
í fyrir fram ákveðinn tíma, t.d. 10 
mínútur. Sá vinnur. sem á meiri 
peninga þegar tíminn er liðinn.

Spilið er fyrir tvo leikmenn. Hvor 
þeirra teiknar stóran sparibauk á 
blað. Í sparibaukana setja þeir 2 
hundraðkalla, 1 fimmtíukall, 5 tíkalla, 
2 fimmkalla og 3 krónupeninga (sjá 
verkefnablöð 59–61 (Myntir 1–3) í 
verkefnahefti Sprota 2b).

Leikmenn kasta tveimur teningum 
og margfalda saman tölurnar sem 
upp koma. Einnig má nota spilaskífu 
með hærri tölum eða láta töluna 1 á 
teningnum tákna 7, töluna 2 tákna 8 
og 3 tákna 9. 

Sá sem kastar á að fá upphæðina, 
sem svarið segir til um, frá hinum. 
Dæmi: Ef teningarnir sýna 5 og 4 á 
leikmaðurinn að fá 4 • 5 = 20 frá 
hinum leikmanninum.

Markmiðið er að tæma sparibauk 
andstæðingsins. Annaðhvort er hægt 
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14	•	Margföldun	214	•	Margföldun	214	•	Margföldun	2
•	 Nemendur	margfalda	tölurnar	vinstra	megin	við	vélina	með	tölunni	á	vélinni.	Þeir	skrifa	síðan	svörin	í	reitina	til	hægri.

Æfingasíða 2

100

ÆFINGAHEFTI 3b BLS. 44–45

Reiknaðu	margföldunardæmin.
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7
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0
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Sama á við um spilið á bls. 101. 
Einhverjir nemendur geta búið til 
sínar útgáfur með erfiðari margföld-
unardæmum. Punktablað án dæma er 
á verkefnablöðum 3.23 og 3.24 (Búa 
til ferninga 3 og 4) í verkefnahefti 
Sprota 3a. Fleiri punktablöð með 
dæmum eru á verkefnablöðum 3.21 
og 3.22 (Búa til ferninga 1 og 2) í 
sama verkefnahefti.

Þættir	og	margfeldi	(spil)
Búnaður: Tölurnar 1–50 (verkefna-
blað 3.73 (Tölurnar 1–50).

Spilið er fyrir 2–3 leikmenn. Sá 
sem á leik velur sér slétta tölu á 
spilaborðinu sem hann annaðhvort 
krossar yfir eða leggur kubb yfir. 
Næsti leikmaður á nú að velja tölu 
sem annaðhvort er þáttur í fyrr-

Það er afar gott ef hægt er að fá 
foreldra til samstarfs til að vinna að 
því að nemendur læri margföldunar-
töflurnar. Kennari getur sent heim 
hugmyndir að spilum sem foreldrar 
geta spilað við börnin sín. Mjög 
hentug spil fyrir nemendur, sem skilja 
illa margföldun, eru:
■ Dýrahótelið, lýst á bls. 79
■ Veiða reiti, lýst á bls. 81
■ Jatsí, lýst á bls. 83
■ Hve margir tvistar (eða aðrar tölur), 

lýst á bls. 87

Erfiðari	verkefni
Nemendur búa til eigin margföld-
unarvélar með öðrum tölum en á 
vélunum á bls. 100. Þeir geta einnig 
búið til vélar sem margfalda fyrst 
með ákveðinni tölu og leggja síðan 
aðra tölu við.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 100 Æfingasíða 2
[•]	Margföldunarvélar
Tölurnar vinstra megin við vélarnar 
á að margfalda með tölunum á 
vélunum. Svörin á að skrifa í reitina 
sem örvarnar benda á hægra megin 
við vélarnar.

 Bls. 101 Við vinnum saman
[•]	Búa	til	ferninga	(spil)
Búnaður: Tveir litblýantar, hvor í 
sínum lit.

Spilið er fyrir tvo leikmenn. Þeir 
draga strik til skiptis milli tveggja 
punkta. Punktarnir verða að vera hlið 
við hlið, annaðhvort lárétt eða 
lóðrétt. Það má því ekki draga strik á 
ská. Sá sem dregur síðasta strikið 
(býr til ferning) utan um margföld-
unardæmi á að reikna dæmið. Ef 
svarið er rétt litar hann ferninginn í 
sínum lit. Sé svarið rangt má hinn 
leikmaðurinn reyna að reikna dæmið. 
Ef svarið er rétt litar sá síðarnefndi 
ferninginn í sínum lit. Að öðrum 
kosti verður ferningurinn áfram 
ólitaður. Sá vinnur sem í lokin hefur 
hreppt fleiri ferninga.

100

Matematisk innhold
■ 2-, 3-, 4-, 5- og 10-gangen

Hva skal gjøres?
� Side 100 Øveside 2

Gangeroboter
Tallene til venstre for 

maskinen skal multipliseres med tallet 
på maskinen. Svaret skrives der pilen 
peker til høyre for maskinen.

� Side 101 Klarer du disse?
Bygge kvadrater
Elevene setter strek annen-

hver gang mellom to prikker. Dette 
må være prikker som ligger inntil 
hverandre enten horisontalt eller ver-
tikalt. Det er altså ikke lov å tegne 
streker på skrå. Den som sist setter 
en strek slik at et multiplikasjons-
stykke blir rammet inn (laget et 
kvadrat), skal regne ut svaret på dette 
stykket. Dersom spilleren svarer 
riktig, får han farge kvadratet i sin 
farge. Hvis han svarer feil, får den 
andre spilleren forsøke seg. Hvis han 
svarer riktig, får han fargelegge kvad-
ratet i sin farge. Dersom begge spil-
lerne svarer feil, blir kvadratet stå-
ende ufarget.

Den som til slutt har flest ruter i sin 
farge, har vunnet.

Mer utfordring
Elevene kan få lage sine egne gange-
roboter der de tar utgangspunkt i 
andre tall.

Det samme gjelder spillet på side 
101. Her kan noen elever lage egne 
varianter med vanskeligere multipli-
kasjonsstykker. Prikkeark uten regne-
stykker er på Kopioriginal 3.23 og 
3.24 i Kopiperm 1–4. Flere ferdigut-
fylte spillebrett finner dere på Kopi-
original 3.21 og 3.22 i Kopiperm 1–4.

Flere aktiviteter
Spill: Hvem kommer nærmest 
30?
Utstyr: 4 terninger til hvert lag.

Spill for 2–3 lag. Det bør ikke være 
mer enn 2–3 spillere på hvert lag.

Kast fire terninger. Lag ett eller 
flere regnestykker slik at svaret 
kommer nærmest 30. Bruk alle fire 
terningene. For eksempel:

Det laget som kommer nærmest 30, 
får ett poeng. Dersom tre lag spiller 
sammen, kan det som kommer nær-
mest 30, få 3 poeng, mens det som er 
nest nærmest, får 1 poeng. Spill ti 
omganger, og se hvem som får flest 
poeng.

3·3 

2·5 5·4 6·2 

5·3 4·5 

  4 + 2 = 6
  6 ·  5 = 30
30 · 1 = 30
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Auðveldari	verkefni
Á verkefnablaði 3.21(Búa til ferninga 
1, með dæmum) í verkefnahefti 
Sprota 3a er spilið Búa til ferninga 
með auðveldari margföldunar-
dæmum.

Víst er að margir nemendur kunna 
ekki enn þá margföldunartöflurnar til 
fulls. Það er hins vegar mikilvægara 
að þeir skilji hvað margföldun er en 
að þeir staglist á margföldunar-
dæmum án þess að skilja hvað í 
margföldun felst.

Viðfangsefni
■ Tví-, þrí-, fjór-, fimm- og 

títaflan
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101
••	 Spilinu	er	ætlað	að	þjálfa	nemendur	í	margföldunartöflunum.

101101

SPIL		Búa	til	ferninga

1 · 3 6 · 4 2 · 2 7 · 3 5 · 4

5 · 2 6 · 5 9 · 4 5 · 5 6 · 3

7 · 4 3 · 3 7 · 5 8 · 4 1 · 2

2 · 3 4 · 4 3 · 5 4 · 3 9 · 2

LEIKREGLUR
Spilið er fyrir tvo leikmenn. Þeir draga til skiptis
str ik milli tveggja punkta sem eru hlið við hlið.  
Sá sem dregur síðasta strikið, sem lokar ferningi  
utan um margföldunardæmi, á að reikna dæmið.
Sé svarið rétt litar leikmaðurinn ferninginn í sínum lit .
Sé svarið rangt fær hvorugur leikmanna ferninginn.
Sá vinnur sem á f leir i ferninga í lokin.

Við	vinnum	saman

Spilaðar eru tíu umferðir. Það lið 
vinnur sem hefur fengið flest stig í 
lokin. 

Raunverkefni
Hver	kemst	næst	30?	(spil)
Búnaður: 4 teningar handa hverju liði.
Þetta spil er fyrir 2–3 lið með 2–3 
leikmönnum í hverju liði.

Liðin kasta fjórum teningum. Þau 
búa til eitt eða fleiri dæmi þannig að 
svarið verði sem næst tölunni 30. 
Nota þarf alla teningana fjóra. Dæmi:

4 + 2 = 6
6 • 5 = 30
30 • 1 = 30

Liðið, sem kemst næst tölunni 30, 
fær stig. Ef þrjú lið taka þátt í spilinu 
má hafa þá reglu að liðið sem kemst 
næst 30 fái þrjú stig en liðið sem 
kemst næst-næst tölunni fær 1 stig. 

nefndu tölunni eða margfeldi af 
henni.

Dæmi: Fyrsti leikmaður velur 
töluna 18. Þá getur næsti leikmaður 
valið einhverja af eftirfarandi tölum:

Þættir í 18: 1, 2, 3, 6, 9
Margfeldi af 18: 36 (þ.e.a.s. 18 • 2)

Sá leikmaður tapar sem fyrstur getur 
ekki krossað yfir tölu á spilaborðinu.

Dæmi: Leikmaður velur 23 (sem 
er þáttur í 46). Þar sem búið er að 
krossa yfir töluna 1 er ekki hægt að 
velja fleiri þætti í 23 (talan er 
frumtala), ekki er hægt að margfalda 
hana með 2 því talan 46 hefur þegar 
verið valin og 3 • 23 er ekki á 
spilaborðinu (stærri en 50). Næsti 
leikmaður getur ekki valið neina nýja 
tölu og tapar því spilinu.
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Reikningur15

205 kr.

170 kr.

250 kr.

320 kr.

75 kr.
1 stk. CD 20 kr.

100 kr.

100 kr.

100 kr.

100 kr.

50 kr.

999 kr.

1 bók 
50 kr.
4 bækur 
150 kr.

215 kr.

Og deiling:
■ Hvað get ég keypt marga geisladiska 

fyrir 100 krónur? (5.)

 Bls. 103
[•]	Búa	til	innkaupalista
Nemendur eiga að velja sér vörur af 
bls. 102, leggja saman og finna hvað 
vörurnar kosta alls. Hver nemandi 
má kaupa fyrir 1000 kr. þannig að 
vörurnar mega ekki kosta meira en 
það samtals. Að lokum reikna 
nemendur út hvað þeir eiga afgangs. 
Gott er að þeir sýni útreikninga í 
rúðunetinu hægra megin á blað-
síðunni.

Auðveldari	verkefni
Nemendur teikna peninga til að sýna 
verð hverrar vöru eða nota kennslu-
peninga. Best er að þeir vinni saman í 

Breyting
■ Ég á 300 kr. og kaupi útvarp fyrir 

170 krónur. Hvað á ég þá mikið 
eftir? (130 kr.)

Samanburður
■ Ég keypti lampa sem kostaði 215 

krónur. Hve miklu dýrari er lampinn 
á myndinni? (35 kr.)

Samsetning/sameining
■ Ég keypti leikfangabíl á 50 krónur og 

flugvél á 75 krónur. Hvað þarf ég að 
borga fyrir þetta samtals? (125 kr.)

Kennari býr einnig til margföldunar-
dæmi:
■ Ég keypti stólana fjóra en þeir kosta 

100 kr. hver. Hvað þarf ég að borga? 
(400 kr.)

15		Reikningur

Í	þessum	kafla	er	rifjuð	upp	
samlagning	og	frádráttur	með	allt	
að	þriggja	stafa	tölum.	Þetta	er	
gert	samhliða	því	sem	leitast	er	
við	að	þróa	betri	talnaskilning	hjá	
nemendum.	Þar	að	auki	er	deiling	
tekin	fyrir	í	þessum	kafla.	

Í	kaflanum	munu	nemendur	fást	
við	orðadæmi.	Til	viðbótar	reikn-
ingsþjálfun	munu	þeir	lesa	texta	í	
stærðfræði	og	þjálfast	í	að	skilja	
hið	stærðfræðilega	innihald	þannig	
að	þeir	geti	–	út	frá	texta	verk-
efnisins	–	valið	rétta	reikningsað-
gerð.	Mikið	af	reikningi	kaflans	er	
tengt	aðstæðum	úr	daglegu	lífi.	
Þannig	fá	nemendur	tækifæri	til	
að	nota	þekkingu	sína	úr	daglegu	
lífi	jafnframt	því	sem	í	kaflanum	er	
sýnt	hvernig	stærðfræði	fléttast	
inn	í	hversdagslegar	aðstæður	
manna.

Viðfangsefni
■ Reikningur í tengslum við 

kaup og sölu
■ Talnaskilningur
■ Samlagning og frádráttur

Búnaður	
■ Ef til vill kennslupeningar 

(verkefnablöð 59–62 (Myntir 
1–3 og Peningaseðlar) í verk- 
efnahefti Sprota 2b, svo og 
verkefnablað 4.9 (Peningaseðlar) 
í verkefnahefti Sprota 4a).

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 102
[•]	Samræðumynd
Kennari býr til verkefni fyrir nem-
endur út frá myndinni. Þeir eiga að 
reikna og finna svörin, annaðhvort í 
huganum eða með því að reikna á 
blaði. Þeir segja svo hver öðrum frá 
hvernig þeir reiknuðu.

Þegar um er að ræða samlagn-
ingar- og frádráttardæmi er mikilvægt 
að nota verkefni sem fela í sér bæði 
breytingu á stærð safns, samanburð á 
tveimur söfnum og samsetningu/
sameiningu tveggja safna, sjá nánari 
uppfjöllun í Sprota 2a kennarabók, 
bls. 42.
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•	 Nemendur	mega	kaupa	fyrir	1000	kr.	Þeir	velja	fimm	vörur	af	bls.	102,	skrifa	innkaupalista	og	reikna	hvað	vörurnar		

kosta	samtals.	Þeir	reikna	jafnfram	hvort	eitthvað	er	afgangs	af	peningunum.

Ég á :

Ég kaupi f imm hluti :

Innkaupalisti.

Ég borga :

Afgangurinn :

Reiknaðu hér:

Hjól 215

Nemendur búa nú til lista yfir þá 
hluti, sem þeir vilja kaupa ásamt, 
verði hvers hlutar. Síðan reikna þeir 
út heildarverðið.

Kennari útbýr verðlista yfir alls 
kyns húsgögn og ýmsa aðra hluti eða 
notar ljósritunarblað 14 (Flóamark-
aður í Hæðarskóla) aftast í þessari 
bók.

Tillaga að opnu verkefni
■ Steinn kaupir poka með gömlum 

myndasögublöðum á flóamarkaði. 
Hann borgar 400 kr. fyrir allan 
pokann. Hann ráðgerir að selja 
myndasögurnar með ágóða.

■ Þegar hann kemur heim sér hann 
að í pokanum eru 158 blöð. 
Nokkrar blaðsíður vantar í 16 
blaðanna. Alls 75 af blöðunum líta 
út fyrir að vera alveg ónotuð. 
Afgangurinn af blöðunum er heill 
en þau blöð eru auðsjáanlega 
mikið notuð.

■ Gerðu tillögu um verð á mynda-
sögublöðunum þannig að Steinn 
græði á sölunni.

Kennari getur sagt söguna með því 
að lækka tölurnar:

Steinn borgar 200 kr. Í pokanum 
eru samtals 58 blöð. Af þeim líta 6 út 
fyrir að vera ónotuð en í 25 blöð 
vantar nokkrar blaðsíður. Afgangs-
blöðin eru heil en mikið notuð.

Verðlisti yfir húsgögn

Eldhússtólar 100 kr. stykkið

Hægindastólar  175 kr.  stykkið

Smáborð  115kr. stykkið

Flóamarkaður í Hæðarskóla

Stór stofuborð  250 kr. stykkið
Eldhúsborð  175kr.  stykkið
Sófi  375kr.  stykkið

Lampar, litlir  85kr. stykkið
Lampar, stórir  250kr. stykkið
Bókaskápur  355 kr.  stykkið

hópum að þessari opnu. Einnig má 
lækka heildarupphæðina sem 
nemendur mega kaupa fyrir.

Erfiðari	verkefni
Nemendur finna 5 hluti sem kosta 
nákvæmlega 1000 kr. og þar næst 6 
hluti sem einnig kosta nákvæmlega 
1000 kr.

Raunverkefni
Innrétta	herbergi
Nemendur vinna saman í 2–4 manna 
hópum.

Verkefnið er að innrétta tóma 
skólastofu sem þeir mega nota í 
hádeginu eða eftir skólatíma. Þeir 
eiga að kaupa húsgögn og alls kyns 
búnað.

Hugmyndir	og	athugasemdir
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15	•	Reikningur

•	 Nemendur	mega	kaupa	fyrir	2000	kr.	Þeir	velja	vörur	af	bls.	102,	skrifa	innkaupalista	og	reikna	hvað	vörurnar		
kosta	samtals.	Síðan	reikna	þeir	hvort	eitthvað	er	afgangs	af	peningunum.

Innkaupalisti.

Reiknaðu hér:
Ég á :

Ég kaupi :

Ég borga :

Afgangurinn :

Þrautalausnir
Í verkefnaheftum eru mörg verkefni 
sem fela í sér þrautalausnir sem 
gaman er fyrir nemendur að spreyta 
sig á. Til dæmis má nefna verkefna-
blöð 3.41–3.44 (Heilabrot 1–4, 
deiling), svo og verkefnablöð 4.32–
4.40 (Heilabrot 1–7 og Töfraferningar 
1–2) í verkefnahefti Sprota 4a.

Raunverkefni
Bera	saman	verð
Nota má auglýsingabæklinga frá 
verslunum til að búa til alls kyns 
verkefni í stærðfræði, t.d. til að bera 
saman verð. Nemendur vinna saman 
í hópum. Hver hópur getur tekið 
fyrir ákveðna vörutegund, blaðað í 
gegnum bæklingana og búið til yfirlit 
yfir vörurnar þar sem þeim er raðað 
eftir verði.

320200 205 300

Hér reiknar nemandi út að fjarlægðin 
frá 320 og niður í 205 er 115.

Erfiðari	verkefni	
Nemendur finna vörur á bls. 102 
þannig að þeir:
■ fái ekkert til baka
■ fái 5 kr. til baka
■ fái 10 kr. til baka
■ fái 50 kr. til baka

Heilabrot	um	tölur
Nemendur nota tölustafina 2, 4, 5 og 
8 og búa til tvær tveggja stafa tölur 
þar sem summan af tölunum er 
nákvæmlega 100. (Lausn: 48 + 52 og 
42 + 58.)

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 104
[•]	Búa	til	innkaupalista
Nemendur velja vörur af myndinni á 
bls. 102. Þeir leggja saman og finna 
hvað vörurnar kosta samtals. Hver 
þeirra fær til ráðstöfunar 1000 kr. 
þannig að heildarverðið má ekki fara 
yfir þá upphæð. Að lokum reikna 
nemendur út hver afgangurinn er. 
Gott er að þeir noti rúðunetið fyrir 
útreikningana.

 Bls. 105 
[•]	Raða	eftir	vöruverði
Nemendur raða vörunum eftir verði. 
Að síðustu reikna þeir út mismun 
dýrustu og ódýrustu vörunnar.

Í neðsta verkefninu er í flestum 
tilvikum gefið upp verð á hverjum 
hlut (pr. stykki) en þá eru keyptir 
fleiri en einn hlutur. Nemendur verða 
þá að reikna út að t.d. stólarnir kosta 
100 kr. og geisladiskarnir fimm 100 kr. 
Allar bækurnar kosta samtals 300 kr.

Gott er að nemendur setji 
tölurnar hvora undir aðra til að 
reikna mismuninn. Þeir geta notað 
rúðunetið á bls. 104. Nemendur geta 
líka reynt að reikna þau í huganum. 
Geri þeir það eru til þess margar 
reikningsaðferðir. Þegar blaðsíðurnar 
eru rifjaðar upp er gott að nem-
endur fái tækifæri til að útskýra 
aðferðir sínar hver fyrir öðrum.

[••]	Raða	summunum
Í þessu verkefni eiga nemendur fyrst 
að reikna hvað þeir þurfa að borga 
samtals fyrir hinar mismunandi vörur 
og raða þeim síðan í röð eftir verðinu.

Auðveldari	verkefni
Nemendur merkja vöruverðið á 
talnalínu frá 0 til 500 þar sem tugirnir 
eru fyrir fram merktir (t.d. verkefna-
blað 3.1 (Talnalínur 1) eða 3.4 (Talna-
línur 2) í verkefnahefti Sprota 3a).

Nemendur geta síðan fundið 
mismuninn með því að hoppa á 
talnalínunni. Þeir verða að fá að nota 
þá aðferð sem þeir vilja.

Viðfangsefni
■ Samlagning og frádráttur
■ Samanburður talna
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•	 Nemendur	skrifa	verðið	í	réttri	röð	þannig	að	lægsta	verðið	sé	skráð	

fyrst.	Síðan	finna	þeir	mismun	á	verði	dýrustu	og	ódýrustu	vörunnar.	
Þeir	þurfa	að	vera	vel	á	verði	þegar	þeir	leysa	síðara	verkefnið.

Skrifaðu	verðið	í	réttri	röð.	 	
Finndu	mismuninn	á	dýrustu	og	ódýrustu	vörunni.

Finndu	heildarverð	á	hverri	vörutegund.	 	
Skráðu	verðið	í	réttri	röð.  

–            =            kr.

320

–            =            kr.320

Hvað er 
ódýrast?

 205  kr.

 215  kr.

 320  kr.

 250 kr.

 140 kr.

 240 kr.

 420 kr.

 170 kr.

 100 kr. 
stykkið  20 kr. stykkið

 75 kr. stykkið 150 kr. 
fyrir 4 bækur

••	 Nemendur	reikna	hvað	vörur	af	hverri	tegund	
kosta	samtals.	Þeir	skrá	verðið	í	röð	þannig	að	
verð	ódýrustu	vörutegundarinnar	sé	skráð	fyrst.

Þetta er 
dýrast.

 205 215 250

 205 115

 420 140 280

 300 300 100 150

 140 170 240 420

 100 150 300 300

Skrifa	tölur	í	röð
Í verkefnablöðum 3.10 og 3.11 
(Skrifa tölur í réttri röð 1 og 2) í 
verkefnahefti Sprota 3a fá nemendur 
frekari þjálfun í að skrá tölur eftir 
stærð.

Verslunarspil
Búnaður: Spilaborð og spilaskífa 
(verkefnablöð 3.35 og 3.36 (Versl-
unarspil og Spilaskífa fyrir verslunar-
spil)), svo og spilapeningur handa 
hverjum leikmanni.

Markmiðið í spilinu er að nota 1000 
kr. eins hratt og mögulegt er. Allir 
byrja á byrjunarreitnum. Leikmenn 
flytja spilapeninginn til skiptis um eins 
marga reiti og númer fæðingar-
mánaðarins segir til um. Dæmi: Ef 
leikmaður er fæddur í júlí flytur hann 
spilapeninginn áfram um 7 reiti.

Þegar leikmaður er kominn á 
réttan reit snýr hann bréfaklemm-
unni á spilaskífunni og sér þar hvað 
hann á að gera við verðið á vörunni í 
reitnum sem hann er í. 

Dæmi: Leikmaður er fæddur í maí 
og lendir þar með í reit með bol sem 
kostar 128 kr. Spilaskífan segir: 
Hálfvirði. Þá skráir leikmaðurinn hjá 
sér 64 kr.

Nú eru það einingarnar í summu 
leikmannsins sem segja til um hve 
marga reiti hann á að færa spila-
peninginn í næsta leik. Til dæmis á 
leikmaður, sem hefur summuna 64, 
að færa spilapeninginn um fjóra reiti.

Í hvert sinn sem leikmaður fer 
fram hjá byrjunarreitnum kaupir 
hann gjöf fyrir 25 krónur sem 
leggjast við heildarsummuna.

nemendur áfram að giska og bilið 
milli merkjanna verður æ minna þar 
til einhver giskar á rétta tölu.

Uppsett	dæmi	í	samlagningu
Hér skal bent á verkefni sem þjálfa 
samlagningu og frádrátt í uppsettum 
dæmum, ýmist þar sem farið er yfir 
tug eða ekki: Verkefnablöð 3.2 og 3.3 
(Uppsett dæmi 1 og 2) í verkefnahefti 
Sprota 3a og verkefnablöð 3.75 og 
3.76 (Stærsta summan og Uppsett 
dæmi 4) svo og dæmi með tveggja 
stafa tölum á verkefnablöðum 95–97 
(Talnadæmi 5–7) í verkefnahefti 
Sprota 2b. Einnig skal bent á ljósrit-
unarblað 5 (Leggja saman og draga 
strik) aftast í þessari bók. 

Giskaðu	á	töluna	mína
Kennari teiknar talnalínu á töfluna 
eins og þessa:

0 100 300200 400 500

Nemandi kemur upp að töflu og 
hugsar sér tölu milli 0 og 500. Hann 
skrifar töluna á blað og réttir 
kennaranum. Hinir nemendurnir eiga 
að giska á hver talan er. Nemandinn 
má einungis svara með orðunum: 
stærri, minni eða já. Ef hann hugsar 
sér töluna 235 og fyrsti nemandinn 
giskar á 320, setur nemandinn við 
töfluna lítið merki á talnalínuna um 
það bil þar sem 320 er og segir: 
„minni“. Giski sá næsti á 182 setur 
nemandinn við töfluna merki á 
talnalínuna um það bil þar sem 182 
er og segir: „stærri“. Þannig halda 
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15	•	Reikningur

•	 Nemendur	reikna	hvað	vörurnar	í	hverju	verkefni	kosta	samtals.

 170 kr.

 140 kr.

 170 kr.

 320 kr.

 420 kr.

 205 kr.

 100 kr. stykkið

 75 kr.

 170 kr.

 150 kr. fyrir 
4 bækur.

 20 kr. stykkið

Hvað	kosta	vörurnar?

	 			

	

	

	

												kr.

												kr.

												kr.

												kr.

  1 7 0

 + 1 4 0 

  3 1 0

  4 0 0

 +  7 5 

 + 2 0 5 

  6 7 0

 3 2 0 + 4 2 0 + 1 7 0 = 9 1 0

 3 0 0 + 8 0 + 1 7 0 = 5 5 0

 5 5 0

 6 7 0

 9 1 0

 3 1 0

1

að þeir teikni og skrái útreikningana í 
bókina í lokin.

Skiptiplötur
Nemendum getur verið mikil hjálp í 
að nota skiptiplötur (ljósritunarblað 
10 (Skiptiplötur) aftast í þessari bók). 
Þær gera þessi verkefni áþreifanlegri 
þegar þarf að skipta tug, þ.e. taka til 
láns. Gott er að plasta skiptiplöt-
urnar og nota vatnsuppleysanlega 
tússpenna til að merkja þann fjölda 
eininga sem nota þarf af tugnum. Því 
næst telja nemendur hve margar 
einingar eru eftir. Þeir geta 
einnig notað fingurna og 
haldið þeim yfir hringj-
unum (einingunum) sem 
draga á frá. Að lokum  
telja þeir hve margar 
einingar eru eftir.

Einnig hér á það við að tölurnar 
má setja upp hverja undir aðra eða 
reikna dæmin á annan hátt. Noti 
nemendur mikið hugareikning er rétt 
að hvetja þá til að sýna hvernig þeir 
finna svörin. Þeir geta sýnt það á 
talnalínu eins og þeirri sem sýnd er 
hér á eftir. Nemandinn hefur hér 
fyrst bætt 170 við 250 til að finna 
hve mikið vörurnar kosta samtals. 
Síðan hefur hann reiknað út hve 
langt er upp í 500.

250 500420400350

+80+20+50+100

 
Auðveldari	verkefni
Nemendur teikna peninga sér til 
hjálpar eða nota kennslupeninga. 
Noti þeir hjálpargögn er mikilvægt 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 106
[•]	Leggja	saman
Nemendur leggja saman og finna 
vöruverðið samtals. Gott er að þeir 
setji dæmin upp, hverja tölu undir 
annarri, þegar þeir leggja saman.
■ Hvað kosta útvarpið og borðið 

samtals? (310 kr.)
■ Hvernig fannstu svarið? (Ég setti 

tölurnar hvora undir aðra. Síðan lagði 
ég fyrst saman einingarnar, þ.e. 0 + 0 
= 0; síðan lagði ég saman tugina og 
fékk 4 + 7 = 11. Þá skrifaði ég 1 í 
tugasætið í svarinu og geymdi 1 
hundrað með því að skrifa 1 í 
hundraðasætið fyrir ofan fyrstu 
töluna. Að lokum lagði ég saman 
hundruðin: 1 + 1 + 1 = 3.)

■ Hvers vegna skrifaðir þú 1 í  
hundraðasætið? (Vegna þess að 
tugirnir urðu 11 og þá skipti ég tíu 
þeirra í 1 hundrað.)

■ Reiknaði einhver þetta dæmi öðruvísi? 
(Til dæmis: 170 + 100 = 270, 270 
+30 = 300 og 300 + 10 = 310.)

■ Ef þú borgar með 400 kr. – hvað 
færðu þá til baka? (90 kr.)

■ Hvernig reiknaðirðu það? (Ég veit að 
10 + 90 eru 100. Einn tíkall og níu 
tíkallar eru tíu tíkallar af því að 1 og 
9 eru tíuvinir.)

 Bls. 107 
[•]	Hvað	er	afgangs?
Nemendur reikna hvað vörurnar kosta 
alls. Síðan reikna þeir hver afgangurinn 
er þegar búið er að borga.

Viðfangsefni
■ Samlagning og frádráttur með 

þriggja stafa tölum
■ Að breyta einingum í tugi – og 

öfugt – og tugum í hundruð 
– og öfugt

Búnaður	
■ Ef til vill kennslupeningar 

(verkefnablöð 59–62 (Myntir 
1–3 og Peningaseðlar), í 
verkefnahefti Sprota 2b, svo og 
verkefnablað 4.9 (Peningaseðlar) 
í verkefnahefti Sprota 4a)
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•	 Nemendur	reikna	hvað	vörurnar	í	hverju	verkefni	kosta	og	hvað	er	afgangs	af	peningunum.	Gott	er	að	þeir	teikni	

peninga	sér	til	hjálpar.

 250 kr.

 170 kr.

 75 kr.

 215 kr.

 205 kr.

 20 kr. stykkið
 325 kr.

Hvað	áttu	afgangs?

	 	

	

	

												kr.

												kr.

												kr.

Þú átt :

Þú kaupir :

Þú átt :

Þú kaupir :

Þú átt :

Þú kaupir :

  5 0 0

 + 4 2 0 

   8 0

  2 1 5

 +  7 5 

  2 9 0

  3 2 5

 + 2 0 0

 + 2 0 5 

  7 3 0

  5 0 0

 – 2 9 0 

  2 1 0

  8 0 0

 – 7 3 0 

   7 0

 2 5 0 + 1 7 0 = 4 2 0

  8 0

 2 1 0

  7 0

Leikmenn hrista steinana í bikar, 
hvolfa þeim úr bikarnum á borð og 
telja stigin sem steinarnir gefa. Stigin 
eru reiknuð þannig:

Snjókristall 250 stig

Sól 150 stig

Stjarna 100 stig

Tungl 75 stig

Regndropar 25 stig

Auð hlið 0 stig

Hver leikmaður skráir sín stig og 
leggur saman. Sá vinnur sem á flest 
stig eftir þrjár umferðir.

Búa má til aðrar reglur um hve 
mörg stig hvert tákn gefur. Nota má 
færri stig fyrir nemendur sem þess 
þurfa, t.d. einungis tveggja stafa tölur. 
Fyrir nemendur sem geta spreytt sig 
á erfiðari verkefnum má nota tölur 
eins og 129, 236 o.s.frv.

Hver	fær	stærstu	summuna?	(spil)
Þessu spili er lýst á bls. 17. Þó skal 
spilinu breytt þannig að leikmenn búa 
til uppsett dæmi úr tölunum sem 
teningurinn segir til um. Nota má 
verkefnablað 3.75 (Stærsta summan).

Leikmenn kasta teningi til skiptis, 
alls sex sinnum þar til spilaborðið 
hefur verið fyllt út. Leikmenn geta 
annaðhvort notað einungis tölurnar, 
sem þeir fá sjálfir, eða notað tölur 
annarra leikmanna. Síðan eru 
tölurnar lagðar saman. Sá vinnur sem 
fær stærstu summuna.

Einnig má nota þetta spil með 
frádrætti. Þá nota leikmenn 
spilaborð eins og þetta:

Til að komast hjá því að talan, 
sem draga á frá, verði stærri en hin 
má sleppa einum reitnum þannig 
að nemendur fylli aðeins upp í 
fimm reiti:

Meiri	þjálfun	í	frádrætti	–	upp-
sett	dæmi
Á verkefnablaði 3.76 (Uppsett dæmi 4 
– frádráttur) fá nemendur frekari 
þjálfun í frádrætti, bæði með því að 
taka til láns og án þess.

Meiri	þjálfun	í	samlagningu	og	
frádrætti
Á verkefnablöðum 3.5–3.10 í 
verkefnahefti Sprota 3a eru margs 
konar verkefni sem þjálfa samlagn-
ingu og frádrátt.

– 40 miða? (600 kr.)
– 90 miða? (1350 kr.)

Raunverkefni
Samlagning	með	indíánasteinum	
(spil)
Búnaður: Fimm litlir, flatir, sléttir steinar

Teikna þarf tákn á hvern stein: sól, 
stjörnu, tungl, snjókristal og nokkra 
regndropa.
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15_05_062604.eps
Dette spillet er inspirert av et spill 
indianerne spilte. Hver stein har et 
symbol på den ene siden, men den 
andre siden er blank.

Spillet går ut på at elevene rister 
steinene i et beger, og så ruller de 

dem ut på bordet. De skal nå telle 
poeng etter følgende regler:

De noterer poengene sine, og den 
som har høyest poengsum etter tre 
omganger, vinner.

Dere kan variere hvor mange 
poeng de får for hvert symbol. Bruk 
lavere poengsummer til de elevene 

som trenger det, gjerne bare tosif-
rede tall. Til de elevene som trenger 
noe mer utfordring, kan dere bruke 
tall som 129, 236 … osv.

Spill: Størst sum
Spill spillet på side 15, men lag opp-
stilte regnestykker i stedet for. Første 
gang dere spiller, kan dere gjerne 
bruke Kopioriginal 3.75 i Kopiperm 
1–4:

15_06_062604.eps
Spillerne kaster én terning annenhver 
gang, seks ganger til skjemaet er fylt 
ut. De kan enten kun fylle inn sine 
egne terningkast, eller de kan fylle ut 
både egne og andres. Så legges de to 
tallene sammen, og vinner er den som 
får størst sum.

Et alternativ er å be hver spiller 
lage et slikt rutesystem:

15_07_062604.eps
Lærer kaster en terning ti ganger. For 
hvert kast bestemmer spillerne hvor 
de vil plassere sifferet likt antall øyne 
på terningen. Til slutt legger hver 
spiller de fire tallene sammen, og den 
med størst sum vinner.

Snøkrystall 250 poeng

Sol 150 poeng

Stjerne 100 poeng

Måne 75 poeng

Regndråper 25 poeng

Blank side 0 poeng

+ 
= 

+ 
= 

Mine ideer
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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Þetta spil á rætur sínar að rekja til 
spils sem indíánar spiluðu. Önnur 
hlið hvers steins er auð en á hinni er 
tákn.

Erfiðari	verkefni
Nemendur reikna út hver kostnað-
urinn yrði ef sama manneskjan keypti 
allt á bls. 106.

Endurtakið þetta á bls. 107. Hve 
miklum peningum hefur þessi 
manneskja yfir að ráða alls, hvað þarf 
hún að borga og hvað á hún afgangs?

Heilabrot
Bekkjardeildin skipuleggur spilakvöld 
fyrir aðra skólafélaga og alla foreldra. 
Aðgangseyririnn er notaður til 
hjálparstarfs í þróunarlandi.

Þegar búið er að selja 5 aðgöngu-
miða nemur andvirðið 75 krónum.; 
þegar 10 miðar hafa verið seldir hafa 
nemendur fengið 150 kr. í kassann.

Hve mikið er komið inn þegar 
búið er að selja

– 25 miða? (375 kr.)

–

–
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15	•	Reikningur

•	 Nemendur	skipta	bókunum	jafnt	í	pokana.	Þeir	ljúka	við	að	skrifa	deilingardæmin,	reikna	þau	og	skrá	svörin.
••	 Nemendur	skrifa	deilingardæmin,	reikna	þau	og	skrá	svörin.

12 : 3  =      

Settu	jafn	margar	bækur	í	hvern	poka.	
Hve	margar	bækur	verða	þá	í	hverjum	poka?

14		|									=						 24		|									=						

Hvað	geturðu	keypt	mörg	blöð		
fyrir	peningana?

15 : 5  =     

	 10		|		2			=						

5	kr.

|								=					

|								=					|								=					

|								=					

|								=					|								=					

	 	|		5			=						

16		|									=						

18		|									=						

 30 6

 2 7

  5

  4

 4 6

 4 4

 3 6

 45 5 9  40 5 8

 10 5 2

 25 5 5 3

 50 5 10  60 5 12

Auðveldari	verkefni
Nemendur gera pokana sýnilega 
með því að teikna bækurnar í 
pokana. Varðandi bolludæmið má t.d. 
búa til hópa með 3 bollum með því 
að draga hring utan um 3 bollur í 
senn.

Einnig má nota áþreifanlega hluti 
eins og t.d. plastkubba eða spila-
peninga.
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Matematisk innhold
■ divisjon i ulike praktiske sam-

menhenger, både målings-
divisjon og delingsdivisjon:

Delingsdivisjon: Hvor mange 
grupper mengden skal deles i, 
er kjent, men det er ukjent 
hvor mye det blir i hver 
gruppe. Eksempel:
12 bøker deles på 3 poser. 
Hvor mange bøker blir det i 
hver pose? 12 : 3 = 4 bøker
Målingsdivisjon: Hvor mye som 
skal være i hver gruppe, er 
kjent, men det er ukjent hvor 
mange grupper det blir. 
Eksempel:
12 bøker skal legges i poser 
med 3 i hver pose. Hvor 
mange poser trenger vi? 
12 : 3 = 4 poser

Hva skal gjøres?
� Side 110
Delingsdivisjon – hvor mange i 
hver gruppe/pose?

Finne antall bøker i hver 
pose

Fordel bøkene likt på posene. Elevene 
kan enten sette streker eller lignende 
over bøkene etter hvert som de 
fordeles, eller de kan bruke gange-
tabellen: At 12 : 3 er 4 fordi 3 ⋅ 4 er 
12.

Målingsdivisjon – hvor mange 
grupper med 5 kroner?

Finne antall tegneserier
Regn ut hvor mange tegne-

serier pengene rekker til. Igjen kan 
elevene enten sette streker over 
myntene, for eksempel dele hver 
tier i to, eller de kan bruke gangeta-
bellen.

Omtal dette gjerne som «å gå opp 
i». Denne talemåten er nyttig senere 
når elevene skal lære divisjon med 
brøk og desimaltall:
■ Hvor mange ganger går 5 opp i 30? 

(6)

� Side 111
Målingsdivisjon – hvor mange 
grupper/poser?

Finne antall poser
Regn ut hvor mange poser 

som trengs når det skal være 3 boller 
i hver pose.
■ Hvor mange treere kan vi lage av 15? 

Altså: Hvor mange ganger går 3 opp i 
15? (5)

Finne antall poser
Regn ut hvor mange poser 

som trengs når det skal være 4 boller 
i hver pose.
■ Hvor mange firere kan vi lage av 12? 

Altså: Hvor mange ganger går 4 opp i 
12? (3)

Forenkling
La elevene synliggjøre gruppene ved å 
tegne i bøkene. De kan for eksempel 
lage grupper av tre boller ved å tegne 
ring rundt 3 og 3 boller.

De kan også bruke konkreter som 
for eksempel plastbrikker:

15_10_062604.eps
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■ Hve oft gengur 5 upp í 30?  
(6 sinnum.)

 Bls. 109
Deiling sem endurtekinn frádráttur 
– hve margir hópar/pokar?

[•]	Hve	margir	pokar?
Nemendur reikna út hve marga poka 
þarf þegar 3 bollur eiga að vera í 
hverjum poka.
■ Hve oft er hægt að fá töluna 3 úr 

tölunni 15? Þ.e.a.s. hve oft ganga 3 
upp í 15? (5 sinnum.)

 
[••]	Hve	margir	pokar?
■ Hve oft er hægt að fá töluna 4 úr 

tölunni 12? Þ.e.a.s. hve oft ganga 4 
upp í 12? (3 sinnum.)

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 108
Deiling sem jöfn skipting – hve 
margir hlutir í hverjum hópi/
poka?

[•]	Hve	margar	bækur	í		
hverjum	poka?

Nemendur skipta bókunum jafnt á 
pokana. Þeir geta annaðhvort dregið 
strik yfir bækurnar þegar þeir skipta 
þeim niður á pokana eða notað 
margföldunartöfluna: 12 : 3 = 4 vegna 
þess að 3 • 4 = 12.

Deiling sem endurtekinn 
frádráttur – hve margir hópar/
pokar með 5 kr. í hverjum?

[••]	Hve	mörg	teiknimyndablöð?
Nemendur reikna hvað peningarnir 
duga fyrir mörgum teiknimynda-
blöðum. Enn og aftur geta þeir 
dregið strik yfir myntirnar, t.d. skipt 
hverjum tíkalli í tvennt eða notað 
margföldunartöfluna.

Kennari ræðir þessi verkefni með 
því að nota orðatiltækið „gengur upp 
í“. Þetta orðatiltæki kemur sér vel 
síðar þegar nemendur eiga að læra 
deilingu í tengslum við almenn brot 
eða tugabrot.

Viðfangsefni
■ Deiling í daglegu lífi, bæði sem 

endurtekinn frádráttur og sem 
jöfn skipting 
Deiling sem jöfn skipting: Þekkt 
er í hve marga hópa á að 
skipta ákveðnu safni en 
óþekkt er hve margir hlutir 
verða í hverjum hópi.  
Dæmi: 12 bókum er skipt jafnt 
í 3 poka. Hve margar bækur 
verða þá í hverjum poka.  
12 : 3 = 4 bækur. 
Deiling sem endurtekinn 
frádráttur: Þekkt er hve margir 
hlutir eiga að vera í hverjum 
hópi en óþekkt er hve margir 
hóparnir verða.  
Dæmi: 12 bækur á að setja í 
poka þannig að 4 bækur fari í 
hvern poka. Hve margir verða 
pokarnir? 12 : 4 = 3 pokar.
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•/	••	 Nemendur	finna	hvað	Kári	og	Alma	þurfa	marga	poka	fyrir	bollurnar	á	hverri	bökunarplötu.		

Þeir	skrifa	deilingardæmin	og	reikna	þau.

Kári	bakar	bollur.	Hann	setur	3	bollur	í	hvern	poka.
Hvað	þarf	hann	marga	poka?

6 : 3 =     

Alma	bakar	líka	bollur.	Hún	setur	4	bollur	 	
í	hvern	poka.	Hvað	þarf	hún	marga	poka?

12 : 4 =     |								=					

|								=					

|								=					

|								=					

|								=					

|								=					|								=					

|								=					

	 	|		4			=						

	 	|		3			=						 3 1

 8 2

 15 3 5

 20 4 5

 30 3 10

 36 4 9

 24 3 8

 28 4 7

 9 3 3

 4 4 1

  2

  3

stykki. Kennari þarf að miða fjöldann 
við getu nemenda. Síðan skipta 
nemendur skrúfunum í:
■ 3, 4, 6, 8 og 12 hópa
■ 5 og 7 hópa

Nemendur skrifa jafnóðum niður 
viðkomandi deilingardæmi. Þegar þeir 
skipta skrúfunum í 5 og 7 hópa verða 
einhverjar skrúfur afgangs. Þá skrá 
nemendur hver afgangurinn er eftir 
að þeir hafa deilt skrúfunum niður:

36 : 7 = 5; 1 er afgangs

Meiri	æfing	í	deilingu
Fleiri verkefni, heilabrot og spil sem 
þjálfa nemendur í deilingu má fá á 
verkefnablöðum 3.25–3.32 (Heilabrot 
1, Fylla slönguna 1–2, Deila með 3, 
Deila með 4, Deilingarvélmenni, 
Deilingarspilið og Hvað er afgangs?) í 
verkefnahefti Sprota 3a.

Hver	er	ríkastur?	(spil)
Búnaður: Spilaborð (ljósritunarblað 6 
(Hver er ríkastur?) aftast í þessari 
bók), spilapeningar, teningur.

Gott er að láta nemendur fara í 
spilið sem lýst er á bls. 7 í þessari 
bók.

Spilið er fyrir tvo leikmenn. Þeir 
draga til skiptis strik milli tveggja 
punkta á blaðinu. Ekki má draga strik 
á ská. Leikmaðurinn, sem dregur 
síðasta strikið í ferningi utan um 
deilingardæmi, á að reikna dæmið. Ef 
svarið er rétt litar hann ferninginn í 
sínum lit. Sá vinnur sem hefur hreppt 
fleiri ferninga í lokin. 

Raunverkefni
Hve	margir	kubbar	í	hverri	
öskju?
Hér hentar vel að vinna þetta 
verkefni en því er lýst á bls. 23 í 
þessari bók.

Skipta	pastaskrúfum
Nemendur vinna saman í hópum. 
Hver hópur fær ákveðinn fjölda af 
pastaskrúfum, t.d. 12, 24, 36 eða 48 

Erfiðari	verkefni
Búa	til	ferninga	(spil)
Búnaður: Punktablað með u.þ.b. 3 
cm bili milli punktanna og litblýantar 
í mismunandi litum, einn fyrir hvern 
leikmann. 

Deilingardæmi eru skráð á svæðin 
milli fjögurra punkta. Nota má 
verkefnablað 4.68 (Búa til ferninga 2) í 
verkefnahefti Sprota 4a, þar sem búið 
er að fylla blaðið út með deilingar-
dæmum, eða verkefnablöð 3.23 og 
3.24 (Búa til ferninga 3 og 4, án dæma) 
í verkefnahefti Sprota 3a þar sem 
svæðin milli punktanna eru tóm.
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Mer utfordring
Spill: Bygge kvadrater
Utstyr: Prikkeark med ca 3 cm mellom 
prikkene. Divisjonsstykker står 
mellom fire prikker og fire prikker. 
Bruk eventuelt Kopioriginal 4.68 i 
Kopiperm 1–4 med ferdig utfylte divi-
sjonsoppgaver eller Kopioriginal 3.23 
og 3.24 med tomme felt i Kopiperm 
1–4.

15_11_062604.eps

Spillet går ut på at spillerne skal sette 
en strek mellom to punkt på arket 
annenhver gang. Spilleren som setter 
siste strek slik at et divisjonsstykke 
blir rammet inn (bygd et kvadrat), 
skal svare på regnestykket som står i 
ruta. Dersom han svarer riktig, får 
han fargelegge ruta i sin farge. Den 
som til slutt har flest ruter i sin farge, 
vinner.

Flere aktiviteter
Hvor mange kjeks i hver pakke?
Se aktivitet beskrevet på side 33, og 
gjenta gjerne denne nå.

Fordeling av pastaskruer
Elevene arbeider i grupper. Hver 
gruppe skal ha en viss mengde pasta-

skruer eller lignende. Det kan være 
12, 24, 36 eller 48 stykker. Tilpass 
mengden etter elevenes mestrings-
nivå. Be dem så dele den oppgitte 
mengden i
■ 3, 4, 6, 8 og 12 grupper
■ 5 og 7 grupper

Hele tiden bør de skrive ned delings-
stykkene. Når de skal dele i 5 og 7 
grupper, vil det bli noe til overs. Da 
skriver de ned hvor mye det ble i rest 
etter at de har fordelt:

36 : 7 = 5 med 1 i rest.

Mer trening i divisjon
Se flere oppgaver, grubliser og spill 
som trener i divisjon på Kopioriginal 
3.25–3.32 i Kopiperm 1–4.

56 : 7 

63 : 9 12 : 5 72 : 8 

32 : 4 54 : 6 

Mine ideer
....................................................................................................................
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Hugmyndir	og	athugasemdir
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15	•	Reikningur

•	 Nemendur	skrifa	deilingardæmin,	reikna	þau	og	skrá	svörin.
••	 Nemendur	teikna	myndir	sem	passa	við	dæmin,	reikna	þau	og	skrá	svörin.
•••	 Nemendur	reikna	dæmin	og	skrá	svörin.

Anna	skiptir	krónum	í	tíkalla.
Hve	marga	tíkalla	fær	hún?

Gerðu	mynd	við	dæmin	og	reiknaðu	þau	síðan.

Reiknaðu	dæmin.

30	|		10		=						

	|		10			=						

|									=						

|									=						

|									=						

|									=						

|									=						

|									=						

|									=						

|									=						

		30	kr.

		20	kr.

		40	kr.

		80	kr.

100	kr.

		50	kr.

		70	kr.

120	kr.

		90	kr.

200	kr.

					4	:	4	=											

		21	:	3	=											

32	:	4	=											

35	:	5	=											

		20	:	5	=											

		60	:	10	=											

	 12	:	2	=												 	 20	:	2	=											

	 18	:	2	=											 	 12	:	3	=											

 50 10 5

 70 10 7 20  2

 120 10 12 40 10 4

 90 10 9 80 10 8

 200 10 20 100 10 10

  3

  6   10

  9   4

1

7

8

7

4

6

Heilabrot
Maja þarf að kaupa nýja litblýanta og 
hún ber saman mismunandi litakassa 
og verð.
■ Kassi með 6 litblýöntum kostar 18 kr.
■ Kassi með 10 litblýöntum kostar 

25 kr.
■ Kassi með 24 litblýöntum kostar 

48 kr.
■ Hvað kostar hver litblýantur í 

hinum mismunandi kössum?
■ Hvað þarf Maja að hafa í huga 

þegar hún kaupir litblýanta? (T.d. í 
hvaða kassa eru bestu kaupin, hve 
marga blýanta vantar Maju í raun 
og veru, hve miklum peningum má 
hún eyða í blýantana o.s.frv.)

Kennari varpar fram 
sams konar verkefni 
en skiptir litblýöntunum 

eða telja aftur á bak (30 mínus 1 tíkall 
er 20, mínus 1 tíkall í viðbót er 10 og 
mínus enn 1 tíkall er 0, þ.e. 3 tíkallar).

Nemendur, sem þess þurfa, nota 
kubba eða annað svipað efni til að 
gera dæmin sýnileg.

Erfiðari	verkefni
Nemendur deila t.d. í 256 með 2, 
síðan í svarið aftur með 2 og þannig 
áfram eins oft og hægt er. Þá kemur 
fram þessi talnaruna: 256 – 128 – 64 
– 32 – 16 – 8 – 4 – 2 – 1 – ½ – ¼ 
– 1/8 – o.s.frv. (þar sem tölurnar í 
rununni koma fram í nefnurunum).

Síðan geta nemendur deilt í 243 
með 3 eins oft og hægt er. Talna-
runan verður þá þessi: 243 – 81 – 27 
– 9 – 3 – 1 – 1/3 – 1/9 o.s.frv. (með 
sömu tölur í nefnara).

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 110
[•]	Deila	með	10
Nemendur finna hvað tíkallarnir eru 
margir.
■ Anna á 30 krónur. Hvað eru það 

margir tíkallar? (3.)
■ Er hægt að finna svarið á einfaldan 

hátt? (Það er nóg að horfa á 
tölustafinn í tugasætinu.)

■ En ef Anna hefði átt 120 krónur? 
(100 kr. er jafnt og 10 tíkallar þannig 
að tíkallarnir eru alls 12; nemendur 
geta hulið einingarnar.)

■ En ef Anna hefði átt 127 krónur? 
(Svarið er einnig 12 tíkallar en nú 
eru 7 krónur að auki.)

[••]	Reikna	dæmi
Nemendur eiga að sýna dæmin með 
teikningum.

Í upprifjuninni er mikilvægt að fá 
frá nemendum mismunandi aðferðir 
þeirra til að reikna þessi dæmi. Þeir 
eiga að fá að sýna hvað þeir teiknuðu 
og hvernig þeir hugsuðu. Kennari 
þarf að sjá til þess að tengslin við 
margföldun komi fram: Að 12 : 2 er 6 
vegna þess að 6 • 2 er 12.

[•••]	Reikna	dæmi
Nemendur finna svörin við deilingar-
dæmunum.

 Bls. 111
[•]	Ljúka	við	töflurnar
Nemendur reikna deilingardæmin og 
skrá svörin í töflurnar. Þeir byrja á að 
deila í tölurnar í grænu reitunum 
með 2, 3 og 5 og deila síðan í svörin 
aftur með sömu tölunum. Þannig 
halda þeir áfram niður töflurnar.

Auðveldari	verkefni
Kennari beinir athyglinni að lausna-
aðferðum nemendanna, hvort sem 
þeir nota teikningu, telja áfram (efsta 
dæmið á bls. 110) 10 – 20 – 30 – það 
eru 3 tíkallar þannig að 30 : 10 = 3 

Viðfangsefni
■ Deiling

113

■ En pakke med 12 blader koster 
120 kroner.

■ En pakke med 8 blader koster 
88 kroner.

■ En pakke med 15 blader koster 
135 kroner.

Hvor mye koster bladene i de ulike 
pakkene?

15_12_062604.eps

Flere aktiviteter
Spill: Fyll slangen
Utstyr: Spinner (tom spinner Kopiori-
ginal 4.67 i Kopiperm 1–4), tegning av 
en slange (Eventuelt Kopioriginal 3.27 
i Kopiperm 1–4)

Tegn en spinner og fyll inn tall, for 
eksempel svarene i 3-gangen (9, 12, 
15, 18, 21, 24, 27, 30). Tegn tre 
ansikter ved siden av, som skal indi-
kere at tallene i spinneren skal deles 
på 3.

Tegn en slange oppdelt i ruter, og 
skriv inn svarene, dvs. tallene fra 3 til 
10. Snurr bindersen på spinneren. 
Tallet bindersen stopper på, skal deles 
på 3. Finn ruta på slangen der svaret 
står, og fargelegg den. Vinneren er 
den som først får fargelagt alle rutene 
på slangen sin.

15_13_062604.eps
En annen variant er å bruke tall på 
spinneren fra flere gangetabeller. Så 
kan elevene velge hvilke tall de vil dele 
på for å få de tallene som står på 
slangen, til svar.

Spill: Først til 100
Utstyr: To terninger per elevpar.

Elevene spiller sammen i grupper 
på 2 til 4. Hver spiller starter med 0 
poeng, og det er om å gjøre å komme 
først til 100 (eller mer). Elevene slår 
to terninger etter tur og samler 
poeng etter disse reglene:
■ I hver tur får spilleren kaste de to 

terningene så mange ganger som 
han vil. Antall øyne på terningene 
legges sammen. Spilleren kan når 
som helst stoppe, og den summen 
han da har, legges til det han har 
samlet fra før.

■ Men hvis spilleren kaster 1 på en av 
terningene før han har stoppet, får 
han 0 poeng, og det blir neste spil-
lers tur.

■ Enda verre hvis han kaster to enere! 
Da mister han alle poengene sine og 
må starte på nytt med 0 poeng.

9

18 21

30

15 24

12 27

3
4

5
6 7

8
9

10

Mine ideer
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•	 Nemendur	eiga	að	deila	í	allar	tölurnar	í	töflunum	með	tölunni	í	spöröskjunni	fyrir	ofan.	Þeir	byrja	að	deila	í	tölurnar	í	

grænu	reitunum	og	skrá	svarið	í	næsta	reit	fyrir	neðan.	Þar	næst	á	að	deila	í	svörin	með	sömu	tölu	og	áður	og	skrifa	næsta	
svar	í	næsta	reit	þar	fyrir	neðan.	Þannig	skal	haldið	áfram	þar	til	búið	er	að	fylla	út	í	allan	dálkinn.

Ljúktu	við	töflurnar.

:	2

8

4

2

16

8

24 32 40

:	3

9

3

1

18

6

27 36 45

:	5

25

5

1

50 75 100

Hér deili
ég með 3.

Ég  
deili

með 2.

Loks ætla  
ég að deila  

með 5.

12

6

3

16

8

4

20

10

51

2

4

2

9

3

10

2

12

4

15

3

15

5

20

4

Afbrigði af leiknum er að nota tölur 
úr fleiri margföldunartöflum á 
spilaskífuna. Þá velja nemendur með 
hvaða tölu þeir deila til að fá 
tölurnar á slöngunni.

Fyrstur	að	fá	100	(spil)
Búnaður: Tveir teningar fyrir hvern 
hóp.

Leikurinn er fyrir 2–4 leikmenn. 
Hver þeirra byrjar með 0 stig og 
takmarkið er að fá 100 stig (eða 
meira). Leikmenn kasta tveimur 
teningum til skiptis og safna stigum 
eftir þessum reglum:
■ Í hverri umferð kastar leikmaður 

teningunum tveimur eins oft og 
hann vill. Hann leggur saman 
tölurnar sem upp koma. Hann má 
hætta hvenær sem er og summan, 
sem hann fær, er lögð við summ-
una sem hann á úr fyrri umferðum.

■ Ef leikmaður fær 1 á öðrum 
teningnum, áður en hann hættir að 
kasta, fær hann 0 stig úr umferð-
inni og næsti leikmaður á leik.

■ Enn þá verr fer fyrir leikmanni ef 
hann fær 1 á báðum teningunum. 
Þá missir hann öll stigin, sem hann 
hefur safnað, og verður að byrja 
að nýju með 0 stig!

3-töflunni (9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 
30). Þeir teikna þrjú andlit við hlið 
skífunnar sem gefa til kynna að deila 
eigi í tölurnar á spilaskífunni með 3.

Hver leikmaður teiknar slöngu, 
sem skipt er í reiti, og skrifar svörin í 
reitina, þ.e.a.s. tölurnar 3–10. Sá sem 
á leik snýr bréfaklemmunni og deilir í 
töluna, sem bréfaklemman lendir á, 
með 3. Hann finnur reitinn á slöng-
unni með réttu svari og litar hann. Sá 
vinnur sem er fyrstur að lita alla 
reitina á slöngunni sinni.

113

■ En pakke med 12 blader koster 
120 kroner.

■ En pakke med 8 blader koster 
88 kroner.

■ En pakke med 15 blader koster 
135 kroner.

Hvor mye koster bladene i de ulike 
pakkene?

15_12_062604.eps

Flere aktiviteter
Spill: Fyll slangen
Utstyr: Spinner (tom spinner Kopiori-
ginal 4.67 i Kopiperm 1–4), tegning av 
en slange (Eventuelt Kopioriginal 3.27 
i Kopiperm 1–4)

Tegn en spinner og fyll inn tall, for 
eksempel svarene i 3-gangen (9, 12, 
15, 18, 21, 24, 27, 30). Tegn tre 
ansikter ved siden av, som skal indi-
kere at tallene i spinneren skal deles 
på 3.

Tegn en slange oppdelt i ruter, og 
skriv inn svarene, dvs. tallene fra 3 til 
10. Snurr bindersen på spinneren. 
Tallet bindersen stopper på, skal deles 
på 3. Finn ruta på slangen der svaret 
står, og fargelegg den. Vinneren er 
den som først får fargelagt alle rutene 
på slangen sin.

15_13_062604.eps
En annen variant er å bruke tall på 
spinneren fra flere gangetabeller. Så 
kan elevene velge hvilke tall de vil dele 
på for å få de tallene som står på 
slangen, til svar.

Spill: Først til 100
Utstyr: To terninger per elevpar.

Elevene spiller sammen i grupper 
på 2 til 4. Hver spiller starter med 0 
poeng, og det er om å gjøre å komme 
først til 100 (eller mer). Elevene slår 
to terninger etter tur og samler 
poeng etter disse reglene:
■ I hver tur får spilleren kaste de to 

terningene så mange ganger som 
han vil. Antall øyne på terningene 
legges sammen. Spilleren kan når 
som helst stoppe, og den summen 
han da har, legges til det han har 
samlet fra før.

■ Men hvis spilleren kaster 1 på en av 
terningene før han har stoppet, får 
han 0 poeng, og det blir neste spil-
lers tur.

■ Enda verre hvis han kaster to enere! 
Da mister han alle poengene sine og 
må starte på nytt med 0 poeng.

9

18 21

30

15 24

12 27

3
4

5
6 7

8
9

10

Mine ideer
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Multi3B_LB.fm  Page 113  Wednesday, November 22, 2006  3:36 PM

út fyrir gömul Andrés-blöð á 
bókamarkaði:
■ Einn pakki með 12 blöðum kostar 

120 kr.
■ Annar pakki með 8 blöðum kostar 

88 kr.
■ Þriðji pakkinn með 15 blöðum 

kostar 135 kr.
■ Hvað kostar hvert blað í hinum 

mismunandi pökkum?

Raunverkefni
Fylla	slönguna	(spil)
Búnaður: Spilaskífa (tóm spilaskífa á 
verkefnablaði 4.67 (Tóm spilaskífa 
með 8 svæðum) í verkefnahefti Sprota 
4a og teikning af slöngu (ef til vill 
verkefnablað 3.27 (Fylla slönguna 2) í 
verkefnahefti Sprota 3a)).

Leikmenn fá spilaskífu og skrá 
tölur á svæði hennar, t.d. svör í 

Hugmyndir	og	athugasemdir
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15	•	Reikningur

•/••/•••	 Nemendur	lesa	texta	sem	felur	í	sér	stærðfræðiverkefni.	Gott	er	að	þeir	noti	reikningsheftin	sín	til	að	leysa	dæmin.

Í	3A	eru	22	nemendur	og	í	3B	eru	26	nemendur.	 	
Bekkirnir	eru	saman	í	frímínútum.

Hve	margir	nemendur	eru	úti	 í	einu? 													

Átta	nemendur	langar	að	æfa	sig	í	 	
að	skjóta	bolta	í	mark.	Aðeins	tveir	 	
eiga	að	spila	saman	í	einu.	

Hve	mörg	mörk	þarf	til	að	allir	geti	 	
spilað	í	einu?  													

Þrír	krakkar	smurðu	36	samlokur	fyrir	 	
skólaskemmtunina,	 jafn	margar	samlokur	hver.

Hve	margar	samlokur	smurði	 	
hver	krakki? 													

Krakkarnir	ætla	að	smyrja	240	samlokur.	

Hve	margar	samlokur	eiga	þeir	eftir	
að	smyrja? 													

48

4

12

204

Kennari biður þá að sýna hvernig 
þeir hugsa. Hann fylgist með því 
hvernig þeir leysa verkefnið: Skilja 
þeir að um er að ræða samlagningu? 
Og hvernig leggja þeir saman?

[••]	Hve	mörg	mörk?
Þetta er snúnari texti og nemendur 
þurfa líklega að leggjast yfir textann 
til að finna út hvernig leysa má þetta 
dæmi.

[•••]	Hve	margar	samlokur?
Nemendur finna fyrst hvað hver 
stelpa hefur smurt margar samlokur 
þegar þær hafa allar þrjár smurt 36 
samlokur. Síðan finna þeir út hve 
margar samlokur vantar upp á 240 
stykki.

„Nemendur í 3A og 3B eru úti að 
leika sér. Í 3A eru 22 nemendur.“

22

3A

„Í 3B eru 26.“

22 26

3A 3B

„Hve margir krakkar eru úti að leika 
sér?“

?

22 26

3A 3B

Þetta hjálpar nemendum að skilja 
textann og finna út hvaða reiknings-
aðgerð gefur svarið.

[•]	Finna	fjölda	nemenda
Nemendur leggja saman fjölda 
nemenda í bekkjardeildunum tveimur. 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 112
Á þessari opnu eru orðadæmi. Þau 
gefa gott tilefni til að æfa nemendur í 
að lesa texta í stærðfræði. Frá 
stærðfræðilegu sjónarmiði eru mörg 
dæmanna af léttari toga. Erfiðið fyrir 
nemendur felst í að lesa setningarnar 
og skilja efni þeirra þannig að þeir 
geti fundið hvaða reikningsaðgerð 
nota skal til að finna svörin.

Kennari getur bent nemendum á 
mismunandi lestraraðferðir:
■ Lesa textann nokkrum sinnum.
■ Prófa að endursegja textann með 

eigin orðum: Um hvað er eiginlega 
spurt?

Einn möguleikinn er að kennari lesi 
textann fyrst fyrir nemendur einu 
sinni, helst fyrir allan nemendahópinn 
í einu.

Notadrýgsta þrautalausnaaðferðin 
er líklega sú að teikna líkan sem lýsir 
stærðfræðilegum tengslum í verkefn-
unum. Þegar nemendur gera þetta á 
eigin spýtur búa þeir oft til afar 
nákvæmar eftirlíkingar af kringum-
stæðunum sem fjallað er um. Í 
verkefni [•] munu þeir t.d. teikna 22 
og 26 höfuð (ef til vill einfalda 
teikninguna með því að teikna hringi) 
og telja síðan hve mörg höfuðin eru 
samtals. Þessa aðferð er aðeins hægt 
að nota þegar tölurnar eru tiltölu-
lega lágar. Nemendur munu hafa 
mikið gagn af því að sjá hvernig búa 
má til almennara stærðfræðilíkan, 
sem sýnir ef til vill ekki raunveru-
legar aðstæður en draga hins vegar 
fram stærðfræðilegu tengslin milli 
talnanna. Það er einkar gagnlegt ef 
nemendur læra hvernig byggja má 
upp slíkt líkan jafnóðum og textinn 
er lesinn. Við verkefni [•] gæti slíkt 
líkan litið svona út:

Viðfangsefni
■ Reikningur úr daglegu lífi með 

reikningsaðgerðunum fjórum
■ Að leysa orðadæmi
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•/••/••••	 Nemendur	lesa	texta	sem	felur	í	sér	stærðfræðiverkefni.	Gott	er	að	þeir	noti	reikningsheftin	sín	til	að	leysa	dæmin.

Í	leikfimistímanum	eiga	allir	nemendur	í	3A	og	3B	að	 	
leika	fótbolta.	Í	hverju	liði	eiga	að	vera	átta	nemendur.

Hvað	verða	liðin	mörg? 													

Hve	margir	boltar	eru	í	geymslunni	þegar	búið	er	 	
að	setja	alla	boltana	á	sinn	stað	eftir	leikfimistímann? 													

Skólinn	kaupir	fimm	ný	snú-snú-bönd.	Hvert	band	kostar	1000	kr.
Hvað	þarf	skólinn	að	borga	fyrir	nýju	böndin? 													

Það	er	pláss	fyrir	þrjá	nemendur	 	
í	einu	í	rólugrindinni.	Hve	margar	 	
þyrftu	grindurnar	að	vera	til	að	 	
12	nemendur	geti	rólað	 	
samtímis? 														

	 F jöldi

Teyg jur	f.	teyg jutvis t	 16

Kör fuboltar	 8

Blakboltar	 8

Handboltar	 15

Snú-snú-bönd	 1 1

	 F jöldi

Sippubönd	 			5

Fótboltar	 	28

Tennisboltar	 34

6

93

5000 kr.

4

Nemendur, sem eiga erfitt með 
sjálfan útreikninginn, geta haft gagn af 
því að reikna á tómri talnalínu. Þeir 
teikna þá lárétt strik og skrá inn á 
línuna þær tölur sem þeir þurfa í 
útreikninginn. Fyrsta dæmið á bls. 
112 má þá vinna þannig:

4822 32 42

+10 +10 +6

Raunverkefni
Heilabrot	með	samlagningu	og	
frádrætti
Á verkefnablöðum 98–107 (Heilabrot 
1–10) í verkefnahefti Sprota 2b eru 
mörg heilabrot þar sem gengið er út 
frá samlagningu og frádrætti. Skyn-
samlegt er að plasta verkefnablöðin 
og geyma þau á vísum stað í kennslu-
stofunni. Þá geta nemendur náð sér í 
heilabrot að glíma við þegar færi 
gefst.

[••]	Hver	er	boltafjöldinn?
Taflan sýnir fjöldann allan af mis-
munandi tækjum og tólum. Nem-
endur leita að boltunum og leggja 
saman fjölda þeirra.

[•••]	Reikna	dæmi
Nemendur finna verðið á fimm 
snú-snú-böndum.

[••••]	Reikna	dæmi
Nemendur reikna hve margar 
rólugrindur þarf ef 12 nemendur eiga 
að geta rólað samtímis og í hverja 
grind komast þrír nemendur.

Auðveldari	verkefni
Ef nemendur eiga erfitt með lestur-
inn geta þeir lesið textann með 
kennaranum eða unnið með öðrum 
nemanda.

Við síðasta dæmið geta nemendur 
búið til líkan, til dæmis eins og þetta:

240

36 ?

 Bls. 113
[•]	Skipta	í	lið
Skipta á nemendunum 48 í 3A og 3B 
í lið þannig að 8 nemendur verði í 
hverju liði. Ekki er nauðsynlegt að 
nemendur gangi fyrst út frá tölunni 
48. Þeir geta byrjað á 22 nemendum 
sem eru í 3A. Þeir mynda tvö lið og 
sex nemendur eru afgangs. Síðan 
setja þeir nemendurna sex með 
tveimur nemendum úr 3B og mynda 
þannig þriðja liðið. Þá eru eftir 24 
nemendur í 3B en þeir passa 
nákvæmlega í þrjú lið. Liðin verða því 
sex samtals.

Hugmyndir	og	athugasemdir
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15	•	Reikningur15	•	Reikningur

Próf

114
•/••	Nemendur	skrifa	dæmin	upp,	reikna	þau	og	skrá	svörin.
•••	 Nemendur	skipta	plómum	jafnt	á	milli	barnanna.	Þeir	skrá	deilingardæmi,	reikna	þau	og	skrá	svörin.
••••	Nemendur	lesa	textann	vandlega,	reikna	dæmið	og	skrá	svarið.

Hvað	kosta	vörurnar?

	 	 												kr.

	 	 												kr.

Oddur	á	4000	kr.	Hann	kaupir	lest	fyrir	2400	kr.	 	
Hvað	á	hann	afgangs?

	 	 												kr.

Hvað	fær	hver	margar	plómur?

 12 : 3 = 											  									: 								 = 									kr.

Hildur,	Þóra	og	Andrés	baka	 	
bollur.	Þau	baka	átta	bollur	 	
hvert.	Hve	margar	bollur	
baka	þau	alls?

600 kr.
3600 kr.

2400 kr.Lestin

6290 kr. 2550 kr.

									bollur

15	•	Reikningur

4200

8840

1600

24

4  16 4 4

að nemendum, sem nota áþreifanleg 
hjálpargögn, verði ljóst að það sem 
þeir gera með hjálpargögnunum er 
nátengt því sem við skrifum og 
gerum þegar hefðbundnar reikn-
ingsaðferðir eru notaðar.

Nemendur, sem hafa ekki enn náð 
fullu valdi á þessum námsþætti, þurfa 
að þjálfa sig meira með því að vinna 
verkefni sem vísað er til í æfinga-
heftinu. Þeir munu einnig hafa gott af 
að rifja upp og tileinka sér einfalda 
staðreyndaþekkingu í samlagningu 
með því að spila spilið Þrjú spil jafnt 
og 16 sem lýst er í kaflanum Raun-
verkefni hér á eftir.

Erfiðari	verkefni
Nemendur sem ráða auðveldlega við 
prófverkefnin geta sleppt æfingasíðu 
1 og einhent sér strax í æfingasíðu 2.

Auðveldari	verkefni
Mörgum nemendum mun vera hjálp í 
því að teikna peninga í samlagningar- 
og frádráttardæmunum. Noti 
einhverjir kennslupeninga er samt 
sem áður mikilvægt að þeir teikni og 
skrifi útreikningana eftir á inn í 
bókina, ekki einungis svarið. Til-
gangurinn með því að nota áþreifan-
leg hjálpargögn er að sýna á skýran 
hátt hvernig flokka má tölur í 
talnakerfi okkar í tugi og hundruð og 
það nýtist vel í samlagningu og 
frádrætti með tveggja og þriggja stafa 
tölum. Það reynir sérstaklega á getu 
nemenda að skipta tölu úr einu sæti í 
tölu í öðru sæti (tíu einingar = einn 
tugur, tíu tugir = eitt hundrað). Þess 
vegna hafa áþreifanleg hjálpargögn 
afar þýðingarmikil hlutverk. Eins og 
áður hefur komið fram: Mikilvægt er 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 114 Próf
[•]	Finna	summuna
Nemendur leggja saman verð á 
vörunum. Þeir eiga að setja dæmin 
upp með því að skrifa aðra töluna 
undir hinni.

[••]	Draga	frá
Nemendur finna út hve mikið Oddur 
fær til baka þegar hann borgar með 
4000 krónum. Þeir eiga að setja 
dæmin upp með því að skrifa 
tölurnar hvora undir aðra.

[•••]	Skipta	plómunum
Nemendur eiga að skipta plómunum 
og skrá skiptinguna sem deilingar-
dæmi.

[••••]	Leysa	orðadæmi
Nemendur lesa textann sjálfir, reikna 
dæmið og skrá svarið.

 Bls. 115 Æfingasíða 1
[•]	Leggja	saman
Nemendur leggja saman verð á 
vörunum. Kennari bendir þeim á að 
skrifa aðra töluna undir hinni (þ.e. 
setja dæmin upp) til að auðveldara sé 
að leggja einingar við einingar, tugi 
við tugi og hundruð við hundruð.

[••]	Draga	frá
Nemendur reikna hver afgangurinn 
verður þegar búið er að borga 
vörurnar.

[•••]	Reikna	dæmi
Nemendur skrifa aðra töluna undir 
hinni, leggja síðan saman eða draga 
frá með því að nota hina hefðbundnu 
reikningsaðferð.

Viðfangsefni
■ Samlagning og frádráttur með 

þriggja stafa tölum
■ Deiling
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ÆFINGAHEFTI 3b BLS. 46–51

Hvað	kosta	vörurnar?

Hvað	áttu	afgangs?

Reiknaðu	dæmin.

•	 Nemendur	reikna	hvað	vörurnar	kosta	samtals.
••	 Nemendur	reikna	hver	afgangurinn	af	peningunum	er	eftir	kaupin.	

•••	 Nemendur	reikna	dæmin	og	skrá	svörin.

Æfingasíða 1

	 													kr.

	 	

													kr.	

	 													kr.		 													kr.	

340	+	210

		 											

592	+	106

		 											

527	–	315

		 											

759	–	158

		 											

 75 kr.

 320 kr.
 170 kr.

 100 kr.

 100 kr.

 215 kr.

 205 kr.

Þú átt :

Þú kaupir :

Þú átt :

Þú kaupir :

395 370

185

550

212

295

698

601

byrjar næstu umferð. Spilað er í 
ákveðinn tíma eða þar til spila-
stokkurinn er tómur. Sá vinnur sem á 
fleiri slagi þegar spilinu er lokið.

Raunverkefni
Þrjú	spil	jafnt	og	16	(spil)
Búnaður: Spilastokkur.

Spilið er fyrir tvo leikmenn. Spilin 
eru stokkuð og sett á borðið mitt á 
milli þeirra. Þeir draga spil til skiptis 
og leggja spilin á borðið fyrir framan 
sig þannig að báðir geti séð þau. Sá 
sem er á undan að fá þrjú spil sem 
samtals jafngilda 16 fær slaginn sem 
samanstendur af spilum beggja 
leikmanna sem þeir hafa dregið úr 
bunkanum. Ef hvorugur leikmanna 
fær töluna 16 eftir að hafa dregið 
þrjú spil halda þeir áfram að draga 
spil til skiptis þar til annar þeirra 
getur myndað 16 með þremur af 
sínum spilum. Hann fær þá slaginn, 
bæði sín spil og andstæðingsins. 
Leikmenn halda áfram að draga spil 
til skiptis. Sá sem tapaði umferðinni 
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15	•	Reikningur15	•	Reikningur15	•	Reikningur
•	 Nemendur	reikna	dæmin	og	skrá	svörin.	Gott	er	að	þeir	noti	reikningshefti	sín	þegar	þeir	leysa	dæmin.
••/•••	 Nemendur	lesa	textann,	reikna	dæmin	og	skrá	svörin.

Reiknaðu	dæmin.

Úlfar	kaupir	16	poka	með	bollum.	 	
Í	helmingi	pokanna	eru	tvær	bollur,	 	
í	hinum	helmingnum	þrjár	bollur.

Hve	margar	bollur	kaupir	Úlfar	alls? 														bollur

Í	spilastokki	eru	52	spil.	Nokkur	börn	ætla	í	spil	 	
þar	sem	hver	leikmaður	á	að	byrja	með	tíu	spil.

Hve	mörg	börn	geta	verið	með	í	spilinu? 																	börn

116

ÆFINGAHEFTI 3b BLS. 52–57

Æfingasíða 2

692	+	107	=												

278	+	526	=												

497	+				53	=												

347	+	605	=												

746	+				36	=												

559	+		104	=												

618	–	306	=												

949	–	712	=												

800	–	498	=												

727	–	316	=												

845	–	233	=												

650	–	642	=												

Við vinnum saman!

15	•	Reikningur

799

804

550

312

237

302

952

782

663

411

612

8

40

5

verkefnin á æfingasíðu 1 og síðan á 
blaðsíðum æfingaheftisins sem vísað 
er til. Ef ætlast er til að þessir 
nemendur vinni einnig æfingasíðu 2 
þurfa þeir að fá að nota áþreifanleg 
hjálpartæki (t.d. peninga) eða teikna 
sér til hjálpar. Þeir geta einnig notað 
tóma talnalínu til að reikna sam-
lagningar- eða frádráttardæmi.

Erfiðari	verkefni
Gera má verkefni [••] erfiðara:

Úlfar fær heimsókn af níu bekkjar-
félögum. Hve margar bollur getur 
hver þeirra fengið ef allir fá jafn 
margar?‘

Lausn: 
Úlfar hefur keypt 40 bollur (lausn 

á verkefni [••] ) og 40 deilt með 9 er 
4 og afgangur er 4.

mörg strik áfram og margfeldið segir 
til um. Sá vinnur sem er fyrstur í 
mark (100) eftir þann fjölda umferða 
sem ákveðinn var í upphafi.

Leikmenn geta notað aðra teninga 
en þá sem hafa tölurnar 1–6, allt eftir 
því hvaða margföldunartöflur á að 
þjálfa.

Viðbótarreglur:
■ Sá sem fær 1 á báðum teningunum 

fær refsingu: hann situr hjá í þeirri 
umferð.

■ Sá sem fær 6 á öðrum teningnum 
(eða báðum) fær umbun: hann 
flytur spilapeninginn um tvöfalt 
fleiri reiti en margfeldið segir til 
um.

Auðveldari	verkefni
Betra er að nemendur, sem eiga í 
basli með þessi verkefni, vinni 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 116 Æfingasíða 2
[•]	Reikna	dæmi
Nemendur finna svörin við dæm-
unum. Þeir geta notað reikningsheftin 
sín fyrir útreikningana. Nemendur 
setja dæmin upp (tölurnar hvora 
undir annarri) og nota hina hefð-
bundnu reikningsaðferð. En nokkur 
dæmin er líka auðveldara að leysa á 
annan hátt. Til dæmis má reikna 
dæmið 800 – 498 með því að draga 
500 frá fyrst. Svarið verður 300 en 
þar sem dregið var of mikið frá, þ.e. 
sem nemur tölunni 2, verður svarið 
302.

Kennari hvetur nemendur til að 
finna heppilegar aðferðir til að leysa 
dæmin og lætur þá segja bekkjar-
félögunum hvernig þeir fóru að.

[••]	og	[•••]	Leysa	orðadæmi
Nemendur vinna saman. Þeir lesa 
textann og finna út hvað spurt er 
um. Síðan reikna þeir dæmin.

Gott er ef þeir teikna eða búa til 
líkan sér til hjálpar. Það má gera á 
marga mismunandi vegu og þess 
vegna er gott að nemendur kynni 
teikningar sínar hver fyrir öðrum. Þá 
geta þeir rökrætt um hvaða líkön 
þeim finnst góð og árangursrík til að 
skilja textann og finna svar.

 Bls. 117 Við vinnum saman
[•]	Margföldunarspil
Leikmenn spila saman tveir og tveir. 
Hvor leikmaður setur spilapening 
annaðhvort á rauða eða græna 
byrjunarreitinn. Þeir spila þrjár 
umferðir en einnig geta þeir ákveðið 
að spila einungis eina umferð eða 
fleiri að vild.

Leikmenn kasta tveimur teningum 
til skiptis. Þeir margfalda saman 
tölurnar, sem upp koma á tening-
unum, og flytja spilapeninginn eins 

Viðfangsefni
■ Samlagning og frádráttur með 

þriggja stafa tölum
■ Margföldunartöflurnar

Búnaður	
■ Teningar
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SPIL		Kappakstursspilið

BYRJA

10 

10 20 
30 

40 

50 50 

60 

60 

70 

70 

80 

80 

90 

90 

100 100 

40 

30 
20 

LEIKREGLUR
Spilið er fyrir tvo leikmenn. Þeir kasta tveimur teningum 
til skiptis. Sá sem á leik margfaldar saman tölurnar, sem 
upp koma, og f ly tur spilapeninginn um jafn marga reiti og 
svarið  segir til um. Sá vinnur sem er fyrstur í mark (100).

117117117

Við	vinnum	saman

•	 Spilið	er	þjálfun	í	margföldun	upp	að	6	�	6.

FO
RMÚLU 1

KEPPNIN

sér í heilabrotaverkefni þegar færi 
gefst.

Hver	á	mest	af	peningum?	(spil)
Búnaður: Teningar og ef til vill 
spilaskífa (t.d. verkefnablað 66 (Tóm 
spilaskífa með 6 svæðum) í verkefna-
hefti Sprota 2b) og kennslupeningar.

Leikmenn spila saman í litlum 
hópum. Þeir kasta teningi til skiptis 
og snúa bréfaklemmu á spilaskífu 
sem sýnir mismunandi peningaupp-
hæðir. Spilaskífan segir til um 
peningaupphæðirnar og teningurinn 
ákvarðar hve oft viðkomandi 
leikmaður fær upphæðina sem 
bréfaklemman bendir á. 

Leikmenn eiga að skrá margföld-
unardæmin. Þeir geta annaðhvort 
skrifað tölustafina, teiknað eða notað 
kennslupeninga til að skrá skilmerki-
lega og hafa yfirlit yfir hve háa 
upphæð þeir eiga eftir hverja umferð. 
Sá vinnur sem á mest af peningum 
eftir t.d. fimm umferðir.

150 kr.

105 kr. 350 kr.

130 kr.

110 kr.

255 kr.

Ef sami leikmaður fær næst 2 og 6 
getur hann annaðhvort hoppað 2 
hopp með 6 skrefum eða 6 hopp 
með 2 skrefum frá 85 til 73. Sá 
vinnur sem er fyrstur að fara niður í 
0 eða yfir 0. 

Nota má þá reglu að leikmaður 
situr hjá í einni umferð ef hann fær 1 
á öðrum teningnum (eða báðum).

Heilabrot	um	samlagningu	og	
frádrátt
Á verkefnablöðum 98–107 (Heilabrot 
1–10) í verkefnahefti Sprota 2b, 
3.41–3.44 (Heilabrot 1–4) og 4.32–
4.38 (Heilabrot 1–7) í verkefnahefti 
Sprota 4 eru margvísleg verkefni þar 
sem leggja á saman og draga frá. 
Heppilegt er að plasta verkefna-
blöðin og hafa þau á vísum stað í 
skólastofunni. Þá geta nemendur náð 

Raunverkefni
Fyrstur	niður	í	0	(spil)
Búnaður: Tveir teningar, talnalína frá 
0 til 100 (ljósritunarblað 1 (Talnalína 
upp í 100) aftast í þessari bók).

Spilið er fyrir 2–4 leikmenn. Hver 
leikmaður þarf að hafa eina talnalínu 
og byrjar á því að setja strik við 
töluna 100. Leikmenn kasta tening-
unum til skiptis. Annar teningurinn 
segir til um hve löng hoppin á 
talnalínunni eiga að vera en hinn   
ákvarðar hve mörg hoppin eru. Ef 
leikmaður fær upp tölurnar 3 og 5 
getur hann hoppað annaðhvort 3 
hopp með 5 skrefum í hverju eða 5 
hopp með 3 skrefum í hverju – til 
vinstri frá tölunni 100, þannig:

85 90 10095
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Hvar í rúðunetinu?16 Hvar í rúðunetinu?16

118

anna. Sá sem lýsir skák getur t.d. sagt: 
„Hún leikur riddara frá G1 á H3.“

Best er að kennari sýni nemendum 
taflborð eða noti ljósritunarblað 15 
(Taflborð) aftast í þessari bók og 
ljósriti það á glæru fyrir myndvarpa.

Kennari flytur t.d. peð eða 
spilapening milli staða á taflborðinu 
og spyr nemendur hvort þeir geti 
lýst hvar spilapeningurinn sé stað-
settur.

Sýnið nemendum að hægt er að 
nota reitina á tvo vegu. Önnur 
aðferðin er að vísa í merkingarnar á 
jöðrum rúðunetsins. Ef okkur er sagt 
að ákveðinn bær sé í reit B5 þurfum 
við að finna dálk B og röð 5 á hliðum 
kortsins til að finna réttan reit. 
Hin aðferðin er að segja til um 
staðsetningu og flutning milli staða á 
kortinu með því að miða við þann 

Það er auðveldara að finna staðinn 
þegar við getum stuðst við reiti og 
það er miklu auðveldara að útskýra 
hvar staðurinn er.
■ Kann einhver ykkar mannganginn í 

skák? Hafið þið tekið eftir að með 
fram jöðrum taflborðsins eru skráðir 
bókstafir og tölustafir? 

Hægt er að lýsa leikjum í skák án 
þess beinlínis að sjá leiki skákmann-

16		Hvar	í	rúðunetinu?

Nemendur	læra	að	nota	rúðunet	
til	að	lýsa	bæði	staðsetningu	og	
hreyfingu.	Lýsingin	er	ýmist	fólgin	
í	að	tilgreina	algilda	staðsetningu	
reitanna	í	rúðunetinu	með	vísan	í	
jaðar	rúðunetsins	(t.d.	„reitur	
C4“)	eða	hún	getur	verið	fólgin	í	
að	tilgreina	afstæða	staðsetningu	
eða	hreyfingu	með	vísan	í	reitinn	
sem	gengið	er	út	frá	hverju	sinni	
(„flyttu	þig	um	tvo	reiti	upp	og	
þrjá	til	hliðar“).

Viðfangsefni
■ Mismunandi aðferðir til að 

ákvarða staðsetningu í 
rúðuneti

■ Afstæð hreyfing í rúðunetinu

Búnaður	
■ Ef til vill taflborð (ljósritunar-

blað 15 (Taflborð) aftast í 
þessari bók)

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 118 
Samræðumynd
Myndinni er ætlað að vera grunnur 
að samræðum um hvernig rúðunet 
er notað í raunveruleikanum.
■ Hafið þið einhvern tímann notað 

landakort? Til hvers notuðuð þið það? 
Hefur einhver ykkar búið til landa-
kort til að finna fjársjóð?

Rúðunet er oft lagt ofan á landa-
fræðikort til að auðveldara sé að 
finna staði á kortinu. Kennari teiknar 
stóran ferning á töfluna og setur 
kross inn í hann.
■ Getið þið nú sagt mér hvar fjár-

sjóðurinn er – með því að nota orð? 
(Hann er rétt fyrir ofan miðju, lítillega 
til hægri …)

Kennari skiptir nú ferningnum í reiti 
með því að teikna rúðunet á hann. 
Kennari gætir þess að krossinn, sem 
hann teiknaði áður, lendi inni í einum 
reitnum. 
■ Getið þið núna sagt mér hvar 

fjársjóðurinn er? (Færðu þig fjóra reiti 
til hægri og þrjá reiti upp.)
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Finndu f jársjóðinn. 
Fylgdu örvunum
og teiknaðu leiðina.

Þú ákveður hvar  
f jársjóðurinn er 
og hvaða leið á  
að fara. Sýndu það  
með örvum.

•	 Nemendur	sýna	leiðina	í	rúðunetinu	frá	byrjunarreitnum	að	fjársjóðnum.	Þeir	fara	eftir	því	sem	stendur	í	reitunum	fyrir	
ofan rúðunetið. 4 ➙ merkir: Farðu 4 reiti til hægri.

••	 Nemendur	ákveða	sjálfir	hvar	fjársjóðurinn	er	og	sýna	leiðina	í	reitunum	fyrir	ofan	rúðunetið.

4 ➙ 1 3 ➙ 6   2 3 3 ➙➙

➙ ➙

➙

B
Y
R 
J 
A

B
Y
R 
J 
A

Erfiðari	verkefni	
Fjársjóðsleit	á	taflborði
Nemendur geta notað taflborðið 
(ljósritunarblað 15 (Taflborð) aftast í 
þessari bók) sem landakort. Þeir skrá 
leiðarlýsinguna en tilgreina að auki 
hin ýmsu hnit á leiðinni, t.d. C7, B7 
o.s.frv.

Raunverkefni
Finna	fjársjóð
Nemendur segja hver öðrum frá 
hvaða leið skuli fara í verkefni [••] á 
bls. 119, með því að nefna hnit eins 
reits í einu. Hinir nemendurnir reyna 
að teikna leiðina jafnóðum. Að 
lokum er gengið úr skugga um að 
nemendur hafi endað á sama stað og 
fjársjóðurinn er falinn.

Hver	finnur	fjársjóðinn?	(spil)
Þessu verkefni er ætlað að þjálfa 
flutninga í hnitakerfinu.

Nemendur fá hnitakerfi í hendur, 
t.d. taflborðið (ljósritunarblað 15 
(Taflborð) aftast í þessari bók).

Spilið gengur út á að leikmaður – 
eða kennarinn í fyrsta sinn sem spilið 
er spilað – velur sér reit þar sem 
fjársjóðurinn er falinn. Kennari skráir 
hnit reitsins á töfluna og hylur þau 
með blaði eða skráir þau á blað sem 
hann geymir hjá sér.

Nemendur eiga nú að velja sér 
reit í hnitakerfinu og merkja hann. 
Síðan eiga þeir að hreyfa sig í 
hnitakerfinu eftir lýsingu frá kennara:
■ Farið 2 reiti í vestur. Merkið 

reitinn.
■ Farið 3 reiti í suður. Merkið 

reitinn.
■ Farið 4 reiti í norður og 2 reiti í 

austur. Merkið þann reit.
■ Farið 2 reiti í norður og 3 reiti í 

vestur. Merkið þann reit.

Lendi nemendur fyrir utan hnita-
kerfið þegar þeir fara eftir fyrirmæl-
unum verða þeir að vera kyrrir á 
reitnum þar sem þeir voru áður en 
síðustu fyrirmæli voru gefin.

Allir nemendur eiga nú að skrá á 
töfluna hnit reitsins sem þeir enduðu 
á. Sá vinnur sem lendir á sama reit og 
fjársjóðurinn er geymdur eða á reit 
sem er næstur fjársjóðsreitnum.

o.s.frv. Nemendur teikna leiðina 
jafnóðum en þeir geta einnig prófað 
sig áfram fyrst án þess að teikna. 
 
[••]	Búa	til	fjársjóðsleitarkort
Nemendur ákveða í hvaða reit 
fjársjóðurinn á að vera. Þeir búa 
síðan til leiðarlýsingu um leiðina frá 
byrjunarreitnum að fjársjóðnum á 
hliðstæðan hátt og er í verkefni [•].

Auðveldari	verkefni
Sumum nemendum mun áreiðanlega 
finnast auðveldara ef einhver segir 
þeim hvernig þeir eiga að flytja 
spilapeninginn, t.d. 4 reiti til hægri. 
Þessum vanda má mæta með því að 
láta tvo og tvo nemendur hjálpast að 
eða kennari leiðbeinir hópi nemenda.

Síðara verkefnið er auðveldara ef 
nemandi teiknar leiðina fyrst og fær 
síðan aðstoð við að skrá hana.

stað þar sem við erum hverju sinni í 
rúðunetinu. Á fjársjóðskorti eru t.d. 
gefin þau fyrirmæli að við eigum að 
fara 3 skref í norður. Með þessum 
fyrirmælum er gengið út frá þeim 
stað þar sem við erum stödd. Einnig 
má nota taflborðið til að sýna þetta:
■ Ef ég flyt nú spilapeninginn tvo reiti 

til hægri – hvar lendir hann þá?
■ Ef ég flyt hann síðan tvo reiti upp (í 

norður) og þrjá til vinstri (í vestur) – 
hvar lendir spilapeningurinn þá?

 Bls. 119
[•]	Finna	fjársjóð
Nemendur byrja fyrir utan rúðu-
netið, þar sem stendur BYRJA. Þeir 
flytja blýantinn í rúðunetinu sam-
kvæmt leiðarlýsingunum efst á 
blaðsíðunni. Fyrsti flutningur er því 4 
reitir til hægri, þar næst 1 reitur upp 
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16 • Hvar	í	rúðunetinu?

•	 Búðu	til	tvær	leiðir	í	rúðunetinu	að	fjársjóðunum,	eina	frá	hvorum	báti.	Fylgdu	leiðarlýsingunum	(í	töflunum)	 
sem skipstjórarnir gefa.

Hvar	eru	f jársjóðirnir?	Dragðu	hring	um	þá	staði.

byrja byrja

4   N

2   A

2   S

5   A

4   N

5   V

2   N

2   N

4   V

2   N

1   V

2   N

3   A

1   S

litum, þ.e. 10 spilapeningar alls.
Spilið er fyrir tvo leikmenn. Annað-
hvort má nota rúðunet, sem leik-
menn raða spilapeningum á, eða 
teikna rúðunet fyrir hvern leik.  
Annar leikmaður dregur þá hring en 
hinn gerir kross. 

Markmiðið er að fá þrjá í röð, 
lárétt, lóðrétt eða á ská. Leikmenn 
setja til skiptis spilapeninga sína út, 
einn í senn – eða teikna hring og 
kross. Setja má spilapeningana hvar 
sem er á spilaborðið (rúðunetið).

 

Auðveldari	verkefni
Ræðið við nemendur um „dálkana“ í 
húsinu á bls. 121 sem stigagangana A, 
B, C og D þannig að stúlkan er í 
stigagangi A á 3. hæð.

Erfiðari	verkefni
Nemendur geta búið til svipuð 
verkefni hver fyrir annan. Enn og 
aftur má nota taflborðið, ljósritunar-
blað 15 (Taflborð) aftast í þessari bók. 
Nemendur geta teiknað myndir í 
reitina og búið til svipuð verkefni og 
þau sem eru á bls. 121. Síðan skiptast 
þeir á verkefnum.

Raunverkefni
Bændaskák	(eða	kross	og		
hringur)	(spil)
Búnaður: Spilaborð í stærðinni 5 • 5 
reitir, 2 • 5 spilapeningar í tveimur 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 120
[•]	Finna	fjársjóð	
■ Þekkið þið táknið efst í vinstra 

horninu? Hvað merkir það? (Það 
sýnir höfuðáttirnar fjórar: norður, 
suður, austur, vestur.)

Nemendur fylgja fyrirmælunum til að 
finna fjársjóðinn. Bókstafirnir N, S, A 
og V tákna norður, suður, austur og 
vestur. Rauð skúta á að fylgja 
leiðarlýsingunni á töflunni sem merkt 
er með rauðu og græn skúta á að 
fylgja grænu leiðarlýsingunni.

Þess vegna á rauða skútan að byrja 
með því að flytja sig 4 reiti upp (í 
norður) frá byrjunarreitnum, því 
næst 2 reiti til hægri (í austur) o.s.frv.

Skúturnar flytja sig út frá þeim 
stað þar sem þær eru, ekki út frá 
merkingum á jöðrum rúðunetsins. 
Hér er því um að ræða afstæða 
staðsetningu.

 Bls. 121
[•]	Tilgreina	hnit
Nemendur finna páfagaukinn, 
stúlkuna og köttinn í húsinu og skrá í 
hvaða reitum þau eru. Hér er um að 
ræða algilda staðsetningu. 

[••]	Hvaða	myndir	eru	í	reitunum?
Nemendur finna réttan reit og teikna 
(einfalda mynd) eða skrá hvað er í 
viðkomandi reit.

Viðfangsefni
■ Algild og afstæð staðsetning  

á korti
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121
•	 Nemendur	skrá	reitina	sem	spurt	er	um,	það	er	bókstaf	stigagangs	og	númer	á	hæð.
••	 Nemendur	finna	gluggana,	sem	tilvísanirnar	(A2,	C3	og	D2)	vísa	til,	og	teikna	það	sem	í	gluggunum	er.

Hvar	eiga	þau	heima?

Teiknaðu	það	sem	er	í	reitunum.

4

3

2

1

A B C D

 C 1                                  

A2 C3 D2

S jóræn ing j a bæ l i

	 B4	 A3	 D3

Þegar þessu er lokið skiptast 
hóparnir á listum. Ef nemendur nota 
mismunandi kort verða þeir einnig 
að skiptast á kortum. 

Nú er um að gera að standa sig og 
finna alla fjársjóðina!

Fjársjóðsleit
Nemendur vinna í 2–3 manna 
hópum. Hver hópur fær kort yfir 
skólaumhverfið. Ekki þarf endilega að 
vera rúðunet á kortinu; ef rúðunet 
vantar er fyrsta verk nemenda að 
teikna rúðunet á kortið og skrá 
bókstafi og tölustafi á jaðrana. 
Reitirnir þurfa að vera í smærra lagi 
þannig að hver reitur nái yfir lítið 
svæði af skólaumhverfinu.

Hóparnir fara nú um í skólaum-
hverfinu og fela 3–5 „fjársjóði“. Rétt 
er að nota hluti sem eru ekki mjög 
litlir, t.d. nestisbox, fótbolta o.þ.h.

Nemendur búa til lista yfir 
fjársjóðina ásamt hnitum felustað-
anna:
■ Rautt nestisbox: B5
■ Hvítur fótbolti: H2
■ o.s.frv.



122

122
16 • Hvar	í	rúðunetinu?

•	 Nemendur	skrifa	tilvísanir	í	reitina	þar	sem	báturinn	og	húsin	eru,	fyrst	bókstafinn,	síðan	töluna.
••	 Nemendur	finna	reitina,	sem	vísað	er	til,	og	teikna	það	sem	í	reitunum	er.

Hvar	eru	þessar	myndir	í	rúðunetinu?

Teiknaðu	það	sem	er	í	þessum	reitum.

D6 C4 F2

                                 

                                 

3

2

1

A B C D E F

4

5

6

	 C3	 D3	 C6

13 18

	 F1	 B1	 F5

Erfiðari	verkefni	og		
raunverkefni
Reitareikningur
Kennari teiknar stórt rúðunet á 
töfluna, t.d. 6 x 6 reiti. Rúðunetið 
þarf ekki endilega að vera ferhyrn-
ingslaga, það getur t.d. verið 8 reitir á 
breidd og 5 reitir á hæð. Merkið 
dálkana með bókstöfum (A, B, C 
o.s.frv.) og raðirnar með tölustöfum, 
sjá bls. 123. Skrifið tölur í alla reitina.

Búið til reikningsdæmi með því að 
nota hnit reitanna í stað þess að 
nefna tölurnar. Hvað er:
■ A5 + B2
■ F6 – C2
■ C5 • D1
o.s.frv.

Kennari velur tölur og reikningsað-
gerðir með hliðsjón af getu nemenda.

Auðveldari	verkefni
Kennari leggur blað yfir hægri hluta 
rúðunetsins á bls. 122 að þeim dálki 
sem um er að ræða hverju sinni. 
Þegar fyrsta verkefnið (C3) er tekið 
fyrir má leggja blaðið þannig:

122

Matematisk innhold
■ Absolutt rutehenvisning

Utstyr
■ Fargeblyanter

Hva skal gjøres?
� Side 122

Finne riktig rute
Finn hvor husene og båten 

befinner seg på tegningen, og skriv 
hvilken rute det er.

Tegne fra rutene
Finn fram til riktig rute, og 

tegn (forenklet) eller skriv noe av det 
som befinner seg i den.

� Side 123
Fargelegge rutene
Fargelegg alle rutene i fargen 

bestemt av rutehenvisningene. Alle 
rutene det henvises til i øverste 
tabell, skal altså fargelegges svarte, de 
i den midterste skal fargelegges gule, 
mens de nederste skal fargelegges 
røde.

Forenkling
Legg et ark over høyre del av rute-
nettet, inntil den kolonnen en er 
interessert i. Til den første oppgaven 
(C3) kan arket legges slik:
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På den måten blir det enklere for 
elevene å se at det dreier seg om 
C-kolonnen, og det blir deretter 
enklere å finne riktig tall.

Mer utfordring og flere 
aktiviteter
Rutematematikk
Tegn et stort rutenett på tavla, for 
eksempel 6 · 6 ruter. Det behøver 
ikke nødvendigvis være kvadratisk, 
det kan for eksempel være 8 ruter 
bredt og 5 ruter høyt. Skriv bokstaver 
på kolonnene (A, B, C, …) og tall på 
radene (1, 2, 3, …), som på side 123. 
Fyll inn tall i alle rutene.

Lag regneoppgaver til elevene ved å 
bruke rutehenvisning i stedet for å si 
tallet. Hva er:

■ A5 + B2
■ F6 – C2
■ C5 ⋅ D1
■ osv.

Bruk tall og regneoperasjoner etter 
elevenes kunnskaper.

Koordinatsystem ute eller i 
gymsal
Tegn et koordinatsystem ute i skole-
gården eller i gymsalen. Elevene skal 
så være levende kryss i de forskjellige 
koordinatene.

Det er flere måter å gjøre dette på:
1. Elevene lager seg et tallpar som de 

skriver på en lapp. Så skal de 
plassere seg på riktig sted.

2. Som spill: Del elevene i to grupper 
og spill 3 på rad. Lagene må da 
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Þannig verður auðveldara fyrir 
nemendur að sjá að um er að ræða 
C-dálkinn og einnig er auðveldara 
fyrir þá að finna rétta tölu (röð). 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 122
Kennari getur notað kortið efst á 
blaðsíðunni og rætt við nemendur 
um hreyfingu og staðsetningu í 
rúðuneti. Gott er að hann noti 
hversdagsleg orð og hugtök, bæði 
um staðsetningu og hreyfingu.
■ Hvað er hinum megin við götuna þar 

sem hús nr. 16 stendur? (Byssubúð.)
■ Hvaða litur er á húsinu við hliðina á 

rauða húsinu í reit A1? (Fjólublár.)
■ Getið þið fundið húsið með fallbyssu-

kúlunum í reit A4?
■ Hvaða númer er á húsinu sem er 

hinum megin við götuna á ská einum 
reit neðar? (20.)

■ Hvað er milli hússins með fallbyssu-
kúlunum og húss nr. 19? (Smiðjan.)

■ Skrípólína fer einn reit til vinstri, 
beygir 90° til hægri og gengur götuna 
á enda. Hvaða hús er þá fyrir framan 
hana? (Nr. 17.)

■ Skrípó fer upp götuna og að næsta 
götuhorni. Hvað selur búð sem er 
honum þá á vinstri hönd? (Byssur.)

[•]	Finna	réttan	reit
Nemendur finna hvar húsin og bátur-
inn eru á myndinni efst á blaðsíðunni 
og skrá hnit reitanna.

[••]	Hvaða	myndir	eru	í	reit-
unum?

Nemendur finna réttan reit í 
hnitakerfinu og teikna (á einfaldan 
hátt) eða skrá hvað er í viðkomandi 
reit.

 Bls. 123
[•]	Lita	reitina
Nemendur finna reitina, sem gefnir 
eru upp, og lita þá í réttum lit. Þess 
vegna á að lita alla reitina, sem vísað 
er til í efstu töflunni, svarta og reitina 
í miðtöflunni gula. Reitirnir í neðstu 
töflunni eiga að vera rauðir.

Viðfangsefni
■ Algild staðsetning reita í 

rúðuneti

Búnaður	
■ Litblýantar
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•	 Nemendur	lita	reitina	svarta,	gula	og	rauða	eftir	því	sem	tilgreint	er	í	töflunum	neðst	á	blaðsíðunni.

Litaðu	reitina.	Neðst	sérðu	hvernig	á	að	lita.

  C5 E5 C6 E2 C2 D2 E6

  D6 B4 B7 E8 C1 F4 C4 C7

 C8 D1 C3 D5 E7 B6 F6 D8 E1

 E3 D3 E4 B5 F5 D4 D7 F7

  G7 A3 F2 B8 G2 A6 G6 A8

 B1 B3 A4 F1 A2 G4 A7 F8 G1

 B2 G3 F3 G5 A5 A1 G8
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A	 B	 C	 D	 E	 F	 G

123

kaste to terninger, den ene ter-
ningen må angi bokstav (bruk føl-
gende kode: 1 = A, 2 = B, 3 = C, 
4 = D, 5 = E, 6 = F) og så skal en 
elev stille seg i den ruta terningene 
angir. Det laget som får tre spillere 
på rad, vinner.

3. Beskrive bevegelse i koordinat-
system: Be tre elever gå til tre 
ulike steder i koordinatsystemet. 
Gi dem følgende beskjed:
– Oppgi koordinatene dine! (Hver 

av elevene roper opp sin posi-
sjon.)

– Gå tre ruter mot øst! Oppgi 
posisjon!

– Gå to ruter nord og tre ruter 
vest. Oppgi posisjon!

La nye elever få gå inn i koordinat-
systemet, og fortsett på samme måte.
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3. Lýsa hreyfingu (hliðrun) í hnita-
kerfinu: Kennari biður þrjá 
nemendur að fara á þrjá mismun-
andi staði í hnitakerfinu. Hann 
gefur þeim eftirfarandi fyrirmæli:

■ Segið hver hnit ykkar eru. (Allir 
nemendur segja upphátt hvar þeir 
eru staddir með því að tilgreina 
hnit viðkomandi reits).

■ Farið þrjá reiti í austur! Hvar eruð 
þið núna? Gefið upp staðsetning-
una.

■ Farið tvo reiti í norður og þrjá 
reiti í vestur. Gefið upp staðsetn-
inguna.

Kennari lætur nú aðra nemendur 
fara inn í hnitakerfið og endurtekur 
leikinn með nýjum fyrirmælum.

Hnitakerfi	utanhúss	eða		
í	leikfimissal
Kennari strikar hnitakerfi úti á 
skólalóðinni eða í leikfimissalnum. 
Nemendur eiga síðan að vera í 
hlutverki lifandi tákns í hinum 
mismunandi reitum. Þetta má gera á 
ýmsa vegu:
1. Nemendur skrá hnit (þ.e. talnapar) 

á miða. Síðan koma þeir sér fyrir á 
réttum stað.

2. Sem spil: Tveir nemendahópar 
spila Þrír í röð. Liðin kasta tveimur 
teningum, annar teningurinn táknar 
bókstaf (notið eftirfarandi kóða: 1 
= A, 2 = B, 3 = C, 4 = D, 5 = E, 6 = 
F). Einn nemandi fer þangað sem 
teningarnir segja til um. Liðið, sem 
kemur þremur leikmönnum í röð, 
vinnur.
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Próf

Hvar	lentu	fallbyssukúlurnar?

Teiknaðu	fallbyssukúlur	í	þessa	reiti	á	stóru	myndinni.

124
•	 Nemendur	skrifa	tilvísanir	í	reitina	á	stóru	myndinni	þar	sem	fallbyssuskotin	lentu.
••	 Nemendur	teikna	götin	eftir	fallbyssukúlurnar	í	reitina	sem	vísað	er	til.
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	 B5	 H4	 A3	 F2

hefur safnað 20 stigum og þar með 
unnið spilið.

Á myndinni má sjá að „blár“ getur 
aðeins sett kubb í reitinn efst til 
vinstri. Rauður getur þá hvergi sett 
kubb og hefur því tapað. Þegar „blár“ 
hefur sett sinn kubb í reitinn eru 
fjórir tómir reitir. Hann fær því 4 stig 
fyrir þessa umferð.

Völundarhús	nemenda
Búnaður: Rúðunet (verkefnablað 
3.15 eða 3.16 (Rúðunet 1 • 1 cm  
eða Rúðunet 2 • 2 cm) í verkefna-
hefti 3a).

Erfiðari	verkefni	og	raunverk-
efni
Veiða	reiti	(spil)
Búnaður: Rúðunet með 4 x 4 eða 5 
x 5 reitum; annaðhvort litblýantar 
eða kubbar í þremur mismunandi 
litum.

Leikmenn spila saman tveir og 
tveir. Þeir lita til skiptis (eða setja 
kubb á) reit eftir þessum reglum:
■ Tveir reitir hlið við hlið mega ekki 

hafa sama lit.
■ Reitir sem snertast einungis á 

hornunum mega hafa sama lit.

Sá leikmaður vinnur umferðina sem 
litar síðasta reitinn sem má lita.

Stig: Sá sem litar síðasta reitinn  
fær 1 stig fyrir hvern reit sem er 
ólitaður í lokin. Síðan endurtaka 
leikmenn leikinn allt þar til annar 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 124 Próf
[•]	Finna	réttan	reit
Nemendur finna reitina, þar sem 
fallbyssukúlurnar lentu, og skrá 
hnitin.

[••]	Teikna	göt	eftir	byssukúlu
Nemendur teikna götin eftir byssu-
kúlurnar í rétta reiti á teikningunni.

 Bls. 125 Æfingasíða 1
[•]	Finna	fjársjóðseyjuna
Nemendur fylgja leiðarlýsingunni 
fyrir ofan rúðunetið að réttri eyju. 
Þeir merkja eyjuna þar sem fjár-
sjóðinn er að finna. Þeir byrja því 
fyrir utan rúðunetið efst til vinstri. 
Fyrstu fyrirmælin eru „4“ þannig 
að nemendur teikna veginn yfir 4 
reiti til hægri.

[••]	Lýsa	leiðinni	gegnum		
völundarhúsið

Nemendur finna fyrst leið gegnum 
völundarhúsið. Því næst lýsa þeir 
leiðinni með fyrirmælum sem 
byggjast á áttavita. Fyrst þarf að fara 
þrjá reiti til hægri. Því er lýst með 
„3A“ (þar sem A þýðir austur). Þar 
næst geta nemendur valið annað-
hvort einn reit upp, þ.e. „1N“ eða 
tvo reiti niður, „2S“ o.s.frv.

Auðveldari	verkefni
Eftir að hafa unnið verkefnin á 
þessari opnu geta nemendur, sem 
finnst efnið erfitt, unnið verkefnin á 
þeim blaðsíðum í æfingaheftinu sem 
vísað er til. Einnig geta þeir spreytt 
sig á verkefnunum á æfingasíðum 2 
og 3, þ.e. bls. 126 og 127. 

Viðfangsefni
■ Algild og afstæð staðsetning 
í hnitakerfi
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•	 Nemendur	sýna	í	rúðunetinu	leiðina	til	eyjarinnar	þar	sem	fjársjóðurinn	er	falinn.
••	 Nemendur	búa	til	leið	frá	innganginum	í	völundarhúsið	að	útganginum.	Þeir	nota	höfuðáttirnar	til	að	búa	til	rétta	 

leiðarlýsingu.

ÆFINGAHEFTI 3b BLS. 58–60

Teiknaðu leiðina að f jársjóðnum. Fylgdu örvunum.

Teiknaðu leið gegnum völundarhúsið.
Notaðu	höfuðáttirnar	til	að	búa	til	leiðarlýsingu.

3A-																																																																																

Æfingasíða 1
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Nemendur búa til eigin völundar-
hús, sbr. völundarhúsið neðst á bls. 
125. Þeir byrja með rúðunet á 
A4-blaði. Þeir þurfa að tilgreina 
byrjunarstaðinn og markið. Því næst 
búa þeir til mismunandi leiðir að 
markinu með því að setja upp 
hindranir, annaðhvort með breiðum 
strikum milli reitanna eða með 
skyggðum reitum. Rétt er að benda 
nemendum á að búa til margar 
blindgötur en þeir verða að sjálf-
sögðu að ganga úr skugga um að það 
sé í raun að minnsta kosti ein leið frá 
byrjunarreit í mark.

Þar næst geta nemendur skipst á 
völundarhúsum við bekkjarfélagana. 
Hlutverk hinna síðarnefndu er þá að 
finna leiðina frá byrjunarreit í mark 
og því næst lýsa leiðinni með 
tilvísunum í höfuðáttirnar fjórar.
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•	 Nemendur	skrá	hvar	í	rúðunetinu	hinar	ýmsu	myndir	eru.
••	 Nemendur	teikna	táknin	á	rétta	staði	í	rúðunetinu.

Æfingasíða 2

Hvar	eru	þessar	myndir	á	stóra	kortinu?

Settu	táknin	í	rétta	reiti	á	kortinu.
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ÆFINGAHEFTI 3b BLS. 61–62
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Viðfangsefni
■ Algild staðsetning í hnitakerfi

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 126 Æfingasíða 2
[•]	Finna	reiti	og	skrá	hnit	

þeirra
Nemendur leita að myndunum sex í 
rúðunetinu (pálma, hauskúpu …) og 
skrá staðsetningu myndanna í 
rúðunetinu undir myndunum. 
Pálminn er í reit B3, hauskúpan í G5 
o.s.frv.

[••]	Teikna	tákn	í	rúðunetið
Nemendur teikna táknin fimm í rétta 
reiti í rúðunetinu: Ör upp í reit A3, 
hringur í reit B1 o.s.frv.

 Bls. 127 Æfingasíða 3 
[•]	Lesa	skilaboðin
Nemendur skrifa bókstafina sem 
hnitin benda á. Fyrsti bókstafur í 
fyrsta orðinu er þannig bókstafurinn 
F í reit B3. Orðin sem myndast eru:
FUSS OG SVEI!
FJÁRSJÓÐURINN
ER HORFINN!

Erfiðari	verkefni	og		
raunverkefni
Leynibréf
Látið nemendur búa til leynibréf í stíl 
við það sem er á bls. 127. Því næst 
skiptast þeir á bréfum og finna út 
hver leynilegu skilaboðin eru.
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ÆFINGAHEFTI 3b BLS. 63–64

Leyniskilaboð.

•	 Nemendur	finna	bókstafina,	sem	vísað	er	til	á	neðri	hluta	blaðsíðunnar,	í	reitunum	í	stóra	rúðunetinu	og	 
skrifa	þá	í	tómu	reitina.	Þá	koma	leyniskilaboðin	í	ljós.

Æfingasíða 3
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OPPGAVEBOK			S.	00–00			

16 • Hvar	í	rúðunetinu?16 • Hvar	í	rúðunetinu?

SPIL  Sjóorrusta

LEIKREGLUR
Spilið er fyrir tvo 
leikmenn. Hvor þeirra 
teiknar öll skipin á
annað spilaborðið sitt .
Þeir mega ekki sjá hvar
skip andstæðingsins eru.
Þeir tilgreina til skiptis 
reiti hjá andstæðingnum
og reyna þannig að hitta 
skip hvor annars. Sá 
sem á leik merkir við 
reitinn, sem hann nefnir, 
í tóma rúðunetið en 
andstæðingurinn krossar 
í reitinn á spilaborðinu 
þar sem skipin hans eru. 
Þannig geta báðir séð 
hvaða reitir hafa verið 
nefndir. Markmiðið er 
að hitta alla reiti þar 
sem skip eru. Sá vinnur 
sem er á undan að 
sökkva öllum skipum 
andstæðingsins.
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Við vinnum saman

•	 Spilinu	er	ætlað	að	þjálfa	nemendur	í	að	staðsetja	tiltekna	reiti	í	rúðuneti	en	það	er	undirbúningur	undir	 
notkun	hnita	í	hnitakerfi.

16 • Hvar	í	rúðunetinu?

■ Hvaða leið hefur summuna 120?
■ Hvaða leið hefur summuna 130?
■ Hvaða leið hefur summuna 100?

130

100

120

30

20 10

30 10

10 30 20

40

20

20

Nemendur geta búið til svipuð 
völundarhús hver fyrir annan og nota 
þá það talnasvið sem þeir ráða við.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 128 Við vinnum saman 
[•]	Sjóorrusta	(spil)
Spilið er fyrir tvo leikmenn. Hvor 
leikmaður þarf tvö rúðunet. Í annað 
þeirra setur hann skipin sex. Tvö 
skip eiga að ná yfir þrjá reiti, tvö yfir 
tvo reiti og tvö síðustu skipin ná 
bara yfir einn reit hvort. Leikmenn 
mega ekki sjá á rúðunet hvor annars.

Leikmenn nefna hnit til skiptis, 
þ.e.a.s. „þeir skjóta á skip andstæð-
ingsins með fallbyssukúlu“. Hinn 
leikmaðurinn segir til um hvort kúlan 
hitti eitthvert skipa hans. Sá sem 
skýtur merkir hjá sér í það rúðunet, 
sem skip hans eru ekki teiknuð, 
hvaða reit hann skaut á og hvort 
hann hitti skip eða ekki. Hann getur 
t.d. merkt reitinn með krossi ef þar 
var ekkert skip en fyllt út í reitinn ef 
skip var þar fyrir. Leikmaðurinn getur 
líka merkt í rúðunetið, sem skip hans 
eru teiknuð í, þá reiti sem andstæð-
ingurinn skýtur á. Þegar búið er að 
skjóta alla reitina sem skip nær yfir 
hefur því verið sökkt. Því er ekki nóg 
að hitta eitt af stærri skipunum með 
einni kúlu!

Sá vinnur sem er á undan að 
sökkva öllum skipum andstæðingsins.

Erfiðari	verkefni	
Nemendur spila Sjóorrustu á stærri 
rúðunet, til dæmis á taflborð. Einnig 
má nota skip sem ná yfir fjóra reiti.

Raunverkefni
Kennari útbýr völundarhús með 
tölum og lætur nemendur fá mis-
munandi verkefni:

30

20 10 4

30 10 2

10 30 20

40

20

220

Viðfangsefni
n Algild staðsetning reita í 

rúðuneti
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David jobbet som gjetergutt og passet sauene til
herren sin. Hver morgen tok han sauene med ut på
markene utenfor byen, og hver kveld kom han til-
bake med dem. For å komme ut på markene måtte
han passere en port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg hjem om kvelden.

Hvordan klarte han det når han ikke kunne telle
med tall?

Jo, han brukte fingrene sine. For hver sau som 
gikk gjennom porten, stakk han en finger i været.
Dette gikk helt fint så lenge herren hadde mindre
enn 10 sauer. Men herren fikk etter hvert flere 
sauer, og snart var det over 10.

Hva skulle David gjøre nå?
Han bestemte seg for noe veldig lurt. For hver

sau som gikk gjennom porten, tok han en liten
stein og la den i en liten skinnpose. Da han kom
tilbake om kvelden, gjorde han det motsatte; for
hver sau som gikk inn gjennom porten, tok han ut
en stein fra posen.

Dette gikk fint veldig lenge, men så var det slik at
herren fikk stadig flere og flere sauer. Og en dag

Den lure gjetergutten

skjedde det som bare måtte skje; skinnposen, som
nå var smekk full av steiner, sprakk, og alle steinene
fôr utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvilet å plukke opp steinene igjen. Han håpet av
hele seg at han fant alle steinene.

Da han hadde lagt seg om kvelden, våknet han av 
at det dunket på døren. Det var herren hans som
var kommet for å si at det manglet to sauer!
Stakkars David måtte gå å lete etter dem, og
heldigvis fant han dem etter en stund.

Men nå skjønte han at dette ikke gikk lenger. Han
måtte finne på noe annet enn å bære på alle de
steinene. Plutselig kom han på hva han ville gjøre:

Jo, han kunne telle på fingrene opp til 10, og så
kunne han ta en litt større stein som stod for 
10 sauer i stedet for 1 og 1 som han hadde gjort 
før. Så dersom det var 10 og 10 og 10 sauer, kunne
han ha 3 steiner i stedet for 30. Og hvis han hadde 
4 sauer i tillegg til de 30, så tok han bare 4 mindre
steiner som viste det.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.

NYNORSK

Kopioriginal 4

Den lure gjetarguten

Multi 2A Lærerens bok ©Gyldendal Norsk Forlag AS

David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David jobbet som gjetergutt og passet sauene til
herren sin. Hver morgen tok han sauene med ut på
markene utenfor byen, og hver kveld kom han til-
bake med dem. For å komme ut på markene måtte
han passere en port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg hjem om kvelden.

Hvordan klarte han det når han ikke kunne telle
med tall?

Jo, han brukte fingrene sine. For hver sau som 
gikk gjennom porten, stakk han en finger i været.
Dette gikk helt fint så lenge herren hadde mindre
enn 10 sauer. Men herren fikk etter hvert flere 
sauer, og snart var det over 10.

Hva skulle David gjøre nå?
Han bestemte seg for noe veldig lurt. For hver

sau som gikk gjennom porten, tok han en liten
stein og la den i en liten skinnpose. Da han kom
tilbake om kvelden, gjorde han det motsatte; for
hver sau som gikk inn gjennom porten, tok han ut
en stein fra posen.

Dette gikk fint veldig lenge, men så var det slik at
herren fikk stadig flere og flere sauer. Og en dag

Den lure gjetergutten

skjedde det som bare måtte skje; skinnposen, som
nå var smekk full av steiner, sprakk, og alle steinene
fôr utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvilet å plukke opp steinene igjen. Han håpet av
hele seg at han fant alle steinene.

Da han hadde lagt seg om kvelden, våknet han av 
at det dunket på døren. Det var herren hans som
var kommet for å si at det manglet to sauer!
Stakkars David måtte gå å lete etter dem, og
heldigvis fant han dem etter en stund.

Men nå skjønte han at dette ikke gikk lenger. Han
måtte finne på noe annet enn å bære på alle de
steinene. Plutselig kom han på hva han ville gjøre:

Jo, han kunne telle på fingrene opp til 10, og så
kunne han ta en litt større stein som stod for 
10 sauer i stedet for 1 og 1 som han hadde gjort 
før. Så dersom det var 10 og 10 og 10 sauer, kunne
han ha 3 steiner i stedet for 30. Og hvis han hadde 
4 sauer i tillegg til de 30, så tok han bare 4 mindre
steiner som viste det.
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David jobbet som gjetergutt og passet sauene til
herren sin. Hver morgen tok han sauene med ut på
markene utenfor byen, og hver kveld kom han til-
bake med dem. For å komme ut på markene måtte
han passere en port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg hjem om kvelden.

Hvordan klarte han det når han ikke kunne telle
med tall?

Jo, han brukte fingrene sine. For hver sau som 
gikk gjennom porten, stakk han en finger i været.
Dette gikk helt fint så lenge herren hadde mindre
enn 10 sauer. Men herren fikk etter hvert flere 
sauer, og snart var det over 10.

Hva skulle David gjøre nå?
Han bestemte seg for noe veldig lurt. For hver

sau som gikk gjennom porten, tok han en liten
stein og la den i en liten skinnpose. Da han kom
tilbake om kvelden, gjorde han det motsatte; for
hver sau som gikk inn gjennom porten, tok han ut
en stein fra posen.

Dette gikk fint veldig lenge, men så var det slik at
herren fikk stadig flere og flere sauer. Og en dag

Den lure gjetergutten

skjedde det som bare måtte skje; skinnposen, som
nå var smekk full av steiner, sprakk, og alle steinene
fôr utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvilet å plukke opp steinene igjen. Han håpet av
hele seg at han fant alle steinene.

Da han hadde lagt seg om kvelden, våknet han av 
at det dunket på døren. Det var herren hans som
var kommet for å si at det manglet to sauer!
Stakkars David måtte gå å lete etter dem, og
heldigvis fant han dem etter en stund.

Men nå skjønte han at dette ikke gikk lenger. Han
måtte finne på noe annet enn å bære på alle de
steinene. Plutselig kom han på hva han ville gjøre:

Jo, han kunne telle på fingrene opp til 10, og så
kunne han ta en litt større stein som stod for 
10 sauer i stedet for 1 og 1 som han hadde gjort 
før. Så dersom det var 10 og 10 og 10 sauer, kunne
han ha 3 steiner i stedet for 30. Og hvis han hadde 
4 sauer i tillegg til de 30, så tok han bare 4 mindre
steiner som viste det.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David jobbet som gjetergutt og passet sauene til
herren sin. Hver morgen tok han sauene med ut på
markene utenfor byen, og hver kveld kom han til-
bake med dem. For å komme ut på markene måtte
han passere en port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg hjem om kvelden.

Hvordan klarte han det når han ikke kunne telle
med tall?

Jo, han brukte fingrene sine. For hver sau som 
gikk gjennom porten, stakk han en finger i været.
Dette gikk helt fint så lenge herren hadde mindre
enn 10 sauer. Men herren fikk etter hvert flere 
sauer, og snart var det over 10.

Hva skulle David gjøre nå?
Han bestemte seg for noe veldig lurt. For hver

sau som gikk gjennom porten, tok han en liten
stein og la den i en liten skinnpose. Da han kom
tilbake om kvelden, gjorde han det motsatte; for
hver sau som gikk inn gjennom porten, tok han ut
en stein fra posen.

Dette gikk fint veldig lenge, men så var det slik at
herren fikk stadig flere og flere sauer. Og en dag

Den lure gjetergutten

skjedde det som bare måtte skje; skinnposen, som
nå var smekk full av steiner, sprakk, og alle steinene
fôr utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvilet å plukke opp steinene igjen. Han håpet av
hele seg at han fant alle steinene.

Da han hadde lagt seg om kvelden, våknet han av 
at det dunket på døren. Det var herren hans som
var kommet for å si at det manglet to sauer!
Stakkars David måtte gå å lete etter dem, og
heldigvis fant han dem etter en stund.

Men nå skjønte han at dette ikke gikk lenger. Han
måtte finne på noe annet enn å bære på alle de
steinene. Plutselig kom han på hva han ville gjøre:

Jo, han kunne telle på fingrene opp til 10, og så
kunne han ta en litt større stein som stod for 
10 sauer i stedet for 1 og 1 som han hadde gjort 
før. Så dersom det var 10 og 10 og 10 sauer, kunne
han ha 3 steiner i stedet for 30. Og hvis han hadde 
4 sauer i tillegg til de 30, så tok han bare 4 mindre
steiner som viste det.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David jobbet som gjetergutt og passet sauene til
herren sin. Hver morgen tok han sauene med ut på
markene utenfor byen, og hver kveld kom han til-
bake med dem. For å komme ut på markene måtte
han passere en port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg hjem om kvelden.

Hvordan klarte han det når han ikke kunne telle
med tall?

Jo, han brukte fingrene sine. For hver sau som 
gikk gjennom porten, stakk han en finger i været.
Dette gikk helt fint så lenge herren hadde mindre
enn 10 sauer. Men herren fikk etter hvert flere 
sauer, og snart var det over 10.

Hva skulle David gjøre nå?
Han bestemte seg for noe veldig lurt. For hver

sau som gikk gjennom porten, tok han en liten
stein og la den i en liten skinnpose. Da han kom
tilbake om kvelden, gjorde han det motsatte; for
hver sau som gikk inn gjennom porten, tok han ut
en stein fra posen.

Dette gikk fint veldig lenge, men så var det slik at
herren fikk stadig flere og flere sauer. Og en dag

Den lure gjetergutten

skjedde det som bare måtte skje; skinnposen, som
nå var smekk full av steiner, sprakk, og alle steinene
fôr utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvilet å plukke opp steinene igjen. Han håpet av
hele seg at han fant alle steinene.

Da han hadde lagt seg om kvelden, våknet han av 
at det dunket på døren. Det var herren hans som
var kommet for å si at det manglet to sauer!
Stakkars David måtte gå å lete etter dem, og
heldigvis fant han dem etter en stund.

Men nå skjønte han at dette ikke gikk lenger. Han
måtte finne på noe annet enn å bære på alle de
steinene. Plutselig kom han på hva han ville gjøre:

Jo, han kunne telle på fingrene opp til 10, og så
kunne han ta en litt større stein som stod for 
10 sauer i stedet for 1 og 1 som han hadde gjort 
før. Så dersom det var 10 og 10 og 10 sauer, kunne
han ha 3 steiner i stedet for 30. Og hvis han hadde 
4 sauer i tillegg til de 30, så tok han bare 4 mindre
steiner som viste det.

BOKMÅLKopioriginal 4

Multi 2A Lærerens bok ©Gyldendal Norsk Forlag AS

David jobbet som gjetergutt og passet sauene til
herren sin. Hver morgen tok han sauene med ut på
markene utenfor byen, og hver kveld kom han til-
bake med dem. For å komme ut på markene måtte
han passere en port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg hjem om kvelden.

Hvordan klarte han det når han ikke kunne telle
med tall?

Jo, han brukte fingrene sine. For hver sau som 
gikk gjennom porten, stakk han en finger i været.
Dette gikk helt fint så lenge herren hadde mindre
enn 10 sauer. Men herren fikk etter hvert flere 
sauer, og snart var det over 10.

Hva skulle David gjøre nå?
Han bestemte seg for noe veldig lurt. For hver

sau som gikk gjennom porten, tok han en liten
stein og la den i en liten skinnpose. Da han kom
tilbake om kvelden, gjorde han det motsatte; for
hver sau som gikk inn gjennom porten, tok han ut
en stein fra posen.

Dette gikk fint veldig lenge, men så var det slik at
herren fikk stadig flere og flere sauer. Og en dag

Den lure gjetergutten

skjedde det som bare måtte skje; skinnposen, som
nå var smekk full av steiner, sprakk, og alle steinene
fôr utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvilet å plukke opp steinene igjen. Han håpet av
hele seg at han fant alle steinene.

Da han hadde lagt seg om kvelden, våknet han av 
at det dunket på døren. Det var herren hans som
var kommet for å si at det manglet to sauer!
Stakkars David måtte gå å lete etter dem, og
heldigvis fant han dem etter en stund.

Men nå skjønte han at dette ikke gikk lenger. Han
måtte finne på noe annet enn å bære på alle de
steinene. Plutselig kom han på hva han ville gjøre:

Jo, han kunne telle på fingrene opp til 10, og så
kunne han ta en litt større stein som stod for 
10 sauer i stedet for 1 og 1 som han hadde gjort 
før. Så dersom det var 10 og 10 og 10 sauer, kunne
han ha 3 steiner i stedet for 30. Og hvis han hadde 
4 sauer i tillegg til de 30, så tok han bare 4 mindre
steiner som viste det.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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Hver	er	ríkastur?

LEIKREGLUR
Allir byrja með 500 krónur.
Kastið teningi og flytjið spilapeninginn um jafn marga reiti og teningurinn segir til um.

 Margfalda skal töluna á teningnum og töluna í reitnum og leggja margfeldið við upphæðina sem 
leikmaðurinn á fyrir.

 Margfalda skal töluna á teningnum og töluna í reitnum og draga margfeldið frá upphæðinni sem 
leikmaðurinn á fyrir.
Sá sem er fyrstur í mark fær 50 kr., sá sem verður nr. 2 í mark fær 20 kr. og sá sem verður nr. 3 
fær 10 kr.
Sá vinnur sem er ríkastur þegar allir eru komnir í mark.
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David jobbet som gjetergutt og passet sauene til
herren sin. Hver morgen tok han sauene med ut på
markene utenfor byen, og hver kveld kom han til-
bake med dem. For å komme ut på markene måtte
han passere en port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg hjem om kvelden.

Hvordan klarte han det når han ikke kunne telle
med tall?

Jo, han brukte fingrene sine. For hver sau som 
gikk gjennom porten, stakk han en finger i været.
Dette gikk helt fint så lenge herren hadde mindre
enn 10 sauer. Men herren fikk etter hvert flere 
sauer, og snart var det over 10.

Hva skulle David gjøre nå?
Han bestemte seg for noe veldig lurt. For hver

sau som gikk gjennom porten, tok han en liten
stein og la den i en liten skinnpose. Da han kom
tilbake om kvelden, gjorde han det motsatte; for
hver sau som gikk inn gjennom porten, tok han ut
en stein fra posen.

Dette gikk fint veldig lenge, men så var det slik at
herren fikk stadig flere og flere sauer. Og en dag

Den lure gjetergutten

skjedde det som bare måtte skje; skinnposen, som
nå var smekk full av steiner, sprakk, og alle steinene
fôr utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvilet å plukke opp steinene igjen. Han håpet av
hele seg at han fant alle steinene.

Da han hadde lagt seg om kvelden, våknet han av 
at det dunket på døren. Det var herren hans som
var kommet for å si at det manglet to sauer!
Stakkars David måtte gå å lete etter dem, og
heldigvis fant han dem etter en stund.

Men nå skjønte han at dette ikke gikk lenger. Han
måtte finne på noe annet enn å bære på alle de
steinene. Plutselig kom han på hva han ville gjøre:

Jo, han kunne telle på fingrene opp til 10, og så
kunne han ta en litt større stein som stod for 
10 sauer i stedet for 1 og 1 som han hadde gjort 
før. Så dersom det var 10 og 10 og 10 sauer, kunne
han ha 3 steiner i stedet for 30. Og hvis han hadde 
4 sauer i tillegg til de 30, så tok han bare 4 mindre
steiner som viste det.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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Kapphlaup

LEIKREGLUR
– Spilið er fyrir tvo eða fleiri leikmenn.
– Þeir kasta teningi til skiptis.
– Þeir flytja spilapening sinn um jafn marga reiti og 
teningurinn segir til um.
– Lendi leikmaður á dökkum reit flytur hann spila-
peninginn að næsta tug.
– Lendi leikmaðurinn á ör flytur hann spilapeninginn 
eins og örin segir til um.
– Sá vinnur sem er fyrstur í mark.
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David jobbet som gjetergutt og passet sauene til
herren sin. Hver morgen tok han sauene med ut på
markene utenfor byen, og hver kveld kom han til-
bake med dem. For å komme ut på markene måtte
han passere en port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg hjem om kvelden.

Hvordan klarte han det når han ikke kunne telle
med tall?

Jo, han brukte fingrene sine. For hver sau som 
gikk gjennom porten, stakk han en finger i været.
Dette gikk helt fint så lenge herren hadde mindre
enn 10 sauer. Men herren fikk etter hvert flere 
sauer, og snart var det over 10.

Hva skulle David gjøre nå?
Han bestemte seg for noe veldig lurt. For hver

sau som gikk gjennom porten, tok han en liten
stein og la den i en liten skinnpose. Da han kom
tilbake om kvelden, gjorde han det motsatte; for
hver sau som gikk inn gjennom porten, tok han ut
en stein fra posen.

Dette gikk fint veldig lenge, men så var det slik at
herren fikk stadig flere og flere sauer. Og en dag

Den lure gjetergutten

skjedde det som bare måtte skje; skinnposen, som
nå var smekk full av steiner, sprakk, og alle steinene
fôr utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvilet å plukke opp steinene igjen. Han håpet av
hele seg at han fant alle steinene.

Da han hadde lagt seg om kvelden, våknet han av 
at det dunket på døren. Det var herren hans som
var kommet for å si at det manglet to sauer!
Stakkars David måtte gå å lete etter dem, og
heldigvis fant han dem etter en stund.

Men nå skjønte han at dette ikke gikk lenger. Han
måtte finne på noe annet enn å bære på alle de
steinene. Plutselig kom han på hva han ville gjøre:

Jo, han kunne telle på fingrene opp til 10, og så
kunne han ta en litt større stein som stod for 
10 sauer i stedet for 1 og 1 som han hadde gjort 
før. Så dersom det var 10 og 10 og 10 sauer, kunne
han ha 3 steiner i stedet for 30. Og hvis han hadde 
4 sauer i tillegg til de 30, så tok han bare 4 mindre
steiner som viste det.
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David jobbet som gjetergutt og passet sauene til
herren sin. Hver morgen tok han sauene med ut på
markene utenfor byen, og hver kveld kom han til-
bake med dem. For å komme ut på markene måtte
han passere en port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg hjem om kvelden.

Hvordan klarte han det når han ikke kunne telle
med tall?

Jo, han brukte fingrene sine. For hver sau som 
gikk gjennom porten, stakk han en finger i været.
Dette gikk helt fint så lenge herren hadde mindre
enn 10 sauer. Men herren fikk etter hvert flere 
sauer, og snart var det over 10.

Hva skulle David gjøre nå?
Han bestemte seg for noe veldig lurt. For hver

sau som gikk gjennom porten, tok han en liten
stein og la den i en liten skinnpose. Da han kom
tilbake om kvelden, gjorde han det motsatte; for
hver sau som gikk inn gjennom porten, tok han ut
en stein fra posen.

Dette gikk fint veldig lenge, men så var det slik at
herren fikk stadig flere og flere sauer. Og en dag

Den lure gjetergutten

skjedde det som bare måtte skje; skinnposen, som
nå var smekk full av steiner, sprakk, og alle steinene
fôr utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvilet å plukke opp steinene igjen. Han håpet av
hele seg at han fant alle steinene.

Da han hadde lagt seg om kvelden, våknet han av 
at det dunket på døren. Det var herren hans som
var kommet for å si at det manglet to sauer!
Stakkars David måtte gå å lete etter dem, og
heldigvis fant han dem etter en stund.

Men nå skjønte han at dette ikke gikk lenger. Han
måtte finne på noe annet enn å bære på alle de
steinene. Plutselig kom han på hva han ville gjøre:

Jo, han kunne telle på fingrene opp til 10, og så
kunne han ta en litt større stein som stod for 
10 sauer i stedet for 1 og 1 som han hadde gjort 
før. Så dersom det var 10 og 10 og 10 sauer, kunne
han ha 3 steiner i stedet for 30. Og hvis han hadde 
4 sauer i tillegg til de 30, så tok han bare 4 mindre
steiner som viste det.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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Talnaveiðar

Talljakt

Finn tallene:

• et partall over 20:

• et tall i 5-gangen:

• Finn kvadrattallene:

Sett sammen tall:
• Finn to tall som blir 20 til sammen. 
 Finn flere svar.

Finn to tall inntil hverandre der

forskjellen er 1:

forskjellen er 2:

forskjellen er 3:

forskjellen er 4:

• Kan du finne tre tall som blir 30 til sammen?

• Kan du finne tre tall som blir nesten 30?

• Finn de tre tallene inntil hverandre med størst sum.

3 2 27 12

1 18 7 16

15 6 26 24

29 14 30 9

13 11 19 21

Finndu tölurnar:

• Sléttar tölur hærri en 20: 

• Tölur í 5-töflunni: 

• Ferningstölur: 

Finndu talnapör:

• Tvær tölur sem eru samtals 20.
 Finndu fleiri en eitt svar.

Finndu tvær tölur hlið við hlið sem eru þannig að

mismunur þeirra er 1: 

mismunur þeirra er 2: 

mismunur þeirra er 3: 

mismunur þeirra er 4: 

• Finndu þrjár tölur sem eru samtals 30: 

• Finndu þrjár tölur sem eru næstum því 30 samtals: 

• Finndu hvaða þrjár tölur 
 hlið við hlið hafa stærstu summuna: 
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David jobbet som gjetergutt og passet sauene til
herren sin. Hver morgen tok han sauene med ut på
markene utenfor byen, og hver kveld kom han til-
bake med dem. For å komme ut på markene måtte
han passere en port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg hjem om kvelden.

Hvordan klarte han det når han ikke kunne telle
med tall?

Jo, han brukte fingrene sine. For hver sau som 
gikk gjennom porten, stakk han en finger i været.
Dette gikk helt fint så lenge herren hadde mindre
enn 10 sauer. Men herren fikk etter hvert flere 
sauer, og snart var det over 10.

Hva skulle David gjøre nå?
Han bestemte seg for noe veldig lurt. For hver

sau som gikk gjennom porten, tok han en liten
stein og la den i en liten skinnpose. Da han kom
tilbake om kvelden, gjorde han det motsatte; for
hver sau som gikk inn gjennom porten, tok han ut
en stein fra posen.

Dette gikk fint veldig lenge, men så var det slik at
herren fikk stadig flere og flere sauer. Og en dag

Den lure gjetergutten

skjedde det som bare måtte skje; skinnposen, som
nå var smekk full av steiner, sprakk, og alle steinene
fôr utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvilet å plukke opp steinene igjen. Han håpet av
hele seg at han fant alle steinene.

Da han hadde lagt seg om kvelden, våknet han av 
at det dunket på døren. Det var herren hans som
var kommet for å si at det manglet to sauer!
Stakkars David måtte gå å lete etter dem, og
heldigvis fant han dem etter en stund.

Men nå skjønte han at dette ikke gikk lenger. Han
måtte finne på noe annet enn å bære på alle de
steinene. Plutselig kom han på hva han ville gjøre:

Jo, han kunne telle på fingrene opp til 10, og så
kunne han ta en litt større stein som stod for 
10 sauer i stedet for 1 og 1 som han hadde gjort 
før. Så dersom det var 10 og 10 og 10 sauer, kunne
han ha 3 steiner i stedet for 30. Og hvis han hadde 
4 sauer i tillegg til de 30, så tok han bare 4 mindre
steiner som viste det.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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Forsaga þessarar frásagnar er sú að á Indlandi fyrir u.þ.b. 2000 árum kunni fólk að skrifa tölurnar frá  
1 til 9 en það vantaði enn þá tákn fyrir núll. Sagan hér á eftir á að sýna hvers vegna þörf er fyrir merki 
sem táknar tómt sæti í sætiskerfinu. 

Einu sinni var indverskur kaupmaður sem fór frá þorpi til þorps með kerru fulla af vörum til sölu.  
Einu sinni á ári fór hann til þorps sem var hátt uppi í fjalli nokkru og það tók hann marga daga að 
komast þangað.

Eitt sinn, er hann kom til þorpsins, hitti hann höfðingjann sem nú var afar niðurdreginn. Hann sagði frá 
því að uppskera ársins hefði brugðist þannig að engir peningar væru til að kaupa vörur fyrir. „Ó, nei,“ 
hugsaði kaupmaðurinn, „þarf ég virkilega að burðast með allar vörurnar til baka? Nei, ég hef enga 
krafta til þess.“ „Þið getið keypt vörurnar núna og borgað fyrir þær þegar ég kem aftur næsta ár,“ 
sagði hann við höfðingjann. Höfðinginn varð fjarska glaður yfir þessum málalokum. Hann sótti pappír 
svo að þeir gætu skráð verðið á vörunum.

Þorpsbúar keyptu ýmsar vörur og urðu að lokum ásáttir um að verðið væri þrjú hundruð og þrír 
peningar.

Ár leið og kaupmaðurinn fór enn einu sinni í heimsókn í þorpið. En í þetta sinn hitti hann ekki höfð-
ingjann sem var vanur að taka á móti honum. Gamli höfðinginn hafði nefnilega ekki lifað veturinn af og 
þorpsbúar höfðu valið sér nýjan höfðingja. Kaupmaðurinn varð afar áhyggjufullur vegna þessa. Hvað 
yrði nú um peningana sem þeir skulduðu honum? Hann ræskti sig lítillega og stamaði með erfiðis-
munum: „Ég var hér í fyrra og þá komumst við að samkomulagi. Ég átti nú í ár að fá borgað fyrir 
vörurnar sem þið keyptuð í fyrra.“

„Já, ég þekki þetta samkomulag,“ sagði nýi höfðinginn, 
kaupmanninum til mikillar undrunar. „Bíddu aðeins, ég skal 
sækja blaðið í kofa gamla höfðingjans.“ Hann kom til baka 
með blaðið og 33 peninga. „Nei,“ sagði kaupmaðurinn, 
„verðið var ekki 33 peningar heldur 303.“ Nýi höfðinginn 
andmælti þessu því hann var þess fullviss að á blaðinu 
stæði 33. Kaupmaðurinn grét og barmaði sér án árangurs; 
hann fékk ekki einum peningi meira en 33 og sneri við svo 
búið niðurdreginn heim á leið.

Kaupmaðurinn var leiður og hryggur á heimleiðinni. Hann vissi að hann hefði tapað stórri fjárhæð  
á þessum viðskiptum. Þegar heim kom tók kona hans á móti honum. Henni tókst að veiða upp úr 
manninum ástæðuna fyrir því hversu sorgmæddur hann var. Kaupmaðurinn greindi frá hvað hefði  
gerst og brast í grát. „Heyrðu, minn kæri eiginmaður,“ sagði konan. „Eigi tjóar að tárast yfir týndu 
lambi. Nú skiptir öllu máli að koma í veg fyrir að þetta gerist aftur. Mín tillaga er sú að þú búir til tákn 
sem er til marks um tóma sætið milli talnanna þannig að engar villur sem þessar verði gerðar aftur.“ 
Svo hóf hún að teikna á blað til að sýna hvað hún átti við.

Er einhver sem sér hverju táknið, sem hún bjó til, líkist?
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David jobbet som gjetergutt og passet sauene til
herren sin. Hver morgen tok han sauene med ut på
markene utenfor byen, og hver kveld kom han til-
bake med dem. For å komme ut på markene måtte
han passere en port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg hjem om kvelden.

Hvordan klarte han det når han ikke kunne telle
med tall?

Jo, han brukte fingrene sine. For hver sau som 
gikk gjennom porten, stakk han en finger i været.
Dette gikk helt fint så lenge herren hadde mindre
enn 10 sauer. Men herren fikk etter hvert flere 
sauer, og snart var det over 10.

Hva skulle David gjøre nå?
Han bestemte seg for noe veldig lurt. For hver

sau som gikk gjennom porten, tok han en liten
stein og la den i en liten skinnpose. Da han kom
tilbake om kvelden, gjorde han det motsatte; for
hver sau som gikk inn gjennom porten, tok han ut
en stein fra posen.

Dette gikk fint veldig lenge, men så var det slik at
herren fikk stadig flere og flere sauer. Og en dag

Den lure gjetergutten

skjedde det som bare måtte skje; skinnposen, som
nå var smekk full av steiner, sprakk, og alle steinene
fôr utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvilet å plukke opp steinene igjen. Han håpet av
hele seg at han fant alle steinene.

Da han hadde lagt seg om kvelden, våknet han av 
at det dunket på døren. Det var herren hans som
var kommet for å si at det manglet to sauer!
Stakkars David måtte gå å lete etter dem, og
heldigvis fant han dem etter en stund.

Men nå skjønte han at dette ikke gikk lenger. Han
måtte finne på noe annet enn å bære på alle de
steinene. Plutselig kom han på hva han ville gjøre:

Jo, han kunne telle på fingrene opp til 10, og så
kunne han ta en litt større stein som stod for 
10 sauer i stedet for 1 og 1 som han hadde gjort 
før. Så dersom det var 10 og 10 og 10 sauer, kunne
han ha 3 steiner i stedet for 30. Og hvis han hadde 
4 sauer i tillegg til de 30, så tok han bare 4 mindre
steiner som viste det.
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David jobbet som gjetergutt og passet sauene til
herren sin. Hver morgen tok han sauene med ut på
markene utenfor byen, og hver kveld kom han til-
bake med dem. For å komme ut på markene måtte
han passere en port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg hjem om kvelden.

Hvordan klarte han det når han ikke kunne telle
med tall?

Jo, han brukte fingrene sine. For hver sau som 
gikk gjennom porten, stakk han en finger i været.
Dette gikk helt fint så lenge herren hadde mindre
enn 10 sauer. Men herren fikk etter hvert flere 
sauer, og snart var det over 10.

Hva skulle David gjøre nå?
Han bestemte seg for noe veldig lurt. For hver

sau som gikk gjennom porten, tok han en liten
stein og la den i en liten skinnpose. Da han kom
tilbake om kvelden, gjorde han det motsatte; for
hver sau som gikk inn gjennom porten, tok han ut
en stein fra posen.

Dette gikk fint veldig lenge, men så var det slik at
herren fikk stadig flere og flere sauer. Og en dag

Den lure gjetergutten

skjedde det som bare måtte skje; skinnposen, som
nå var smekk full av steiner, sprakk, og alle steinene
fôr utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvilet å plukke opp steinene igjen. Han håpet av
hele seg at han fant alle steinene.

Da han hadde lagt seg om kvelden, våknet han av 
at det dunket på døren. Det var herren hans som
var kommet for å si at det manglet to sauer!
Stakkars David måtte gå å lete etter dem, og
heldigvis fant han dem etter en stund.

Men nå skjønte han at dette ikke gikk lenger. Han
måtte finne på noe annet enn å bære på alle de
steinene. Plutselig kom han på hva han ville gjøre:

Jo, han kunne telle på fingrene opp til 10, og så
kunne han ta en litt større stein som stod for 
10 sauer i stedet for 1 og 1 som han hadde gjort 
før. Så dersom det var 10 og 10 og 10 sauer, kunne
han ha 3 steiner i stedet for 30. Og hvis han hadde 
4 sauer i tillegg til de 30, så tok han bare 4 mindre
steiner som viste det.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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Ljósrita þarf tvær hringskífur í tveimur mismunandi litum.
Klippið eftir punktalínunni inn að miðju.
Festið skífurnar tvær saman með því að setja þær
hvora inn í aðra gegnum opin sem klippt voru.
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David jobbet som gjetergutt og passet sauene til
herren sin. Hver morgen tok han sauene med ut på
markene utenfor byen, og hver kveld kom han til-
bake med dem. For å komme ut på markene måtte
han passere en port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg hjem om kvelden.

Hvordan klarte han det når han ikke kunne telle
med tall?

Jo, han brukte fingrene sine. For hver sau som 
gikk gjennom porten, stakk han en finger i været.
Dette gikk helt fint så lenge herren hadde mindre
enn 10 sauer. Men herren fikk etter hvert flere 
sauer, og snart var det over 10.

Hva skulle David gjøre nå?
Han bestemte seg for noe veldig lurt. For hver

sau som gikk gjennom porten, tok han en liten
stein og la den i en liten skinnpose. Da han kom
tilbake om kvelden, gjorde han det motsatte; for
hver sau som gikk inn gjennom porten, tok han ut
en stein fra posen.

Dette gikk fint veldig lenge, men så var det slik at
herren fikk stadig flere og flere sauer. Og en dag

Den lure gjetergutten

skjedde det som bare måtte skje; skinnposen, som
nå var smekk full av steiner, sprakk, og alle steinene
fôr utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvilet å plukke opp steinene igjen. Han håpet av
hele seg at han fant alle steinene.

Da han hadde lagt seg om kvelden, våknet han av 
at det dunket på døren. Det var herren hans som
var kommet for å si at det manglet to sauer!
Stakkars David måtte gå å lete etter dem, og
heldigvis fant han dem etter en stund.

Men nå skjønte han at dette ikke gikk lenger. Han
måtte finne på noe annet enn å bære på alle de
steinene. Plutselig kom han på hva han ville gjøre:

Jo, han kunne telle på fingrene opp til 10, og så
kunne han ta en litt større stein som stod for 
10 sauer i stedet for 1 og 1 som han hadde gjort 
før. Så dersom det var 10 og 10 og 10 sauer, kunne
han ha 3 steiner i stedet for 30. Og hvis han hadde 
4 sauer i tillegg til de 30, så tok han bare 4 mindre
steiner som viste det.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David jobbet som gjetergutt og passet sauene til
herren sin. Hver morgen tok han sauene med ut på
markene utenfor byen, og hver kveld kom han til-
bake med dem. For å komme ut på markene måtte
han passere en port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg hjem om kvelden.

Hvordan klarte han det når han ikke kunne telle
med tall?

Jo, han brukte fingrene sine. For hver sau som 
gikk gjennom porten, stakk han en finger i været.
Dette gikk helt fint så lenge herren hadde mindre
enn 10 sauer. Men herren fikk etter hvert flere 
sauer, og snart var det over 10.

Hva skulle David gjøre nå?
Han bestemte seg for noe veldig lurt. For hver

sau som gikk gjennom porten, tok han en liten
stein og la den i en liten skinnpose. Da han kom
tilbake om kvelden, gjorde han det motsatte; for
hver sau som gikk inn gjennom porten, tok han ut
en stein fra posen.

Dette gikk fint veldig lenge, men så var det slik at
herren fikk stadig flere og flere sauer. Og en dag

Den lure gjetergutten

skjedde det som bare måtte skje; skinnposen, som
nå var smekk full av steiner, sprakk, og alle steinene
fôr utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvilet å plukke opp steinene igjen. Han håpet av
hele seg at han fant alle steinene.

Da han hadde lagt seg om kvelden, våknet han av 
at det dunket på døren. Det var herren hans som
var kommet for å si at det manglet to sauer!
Stakkars David måtte gå å lete etter dem, og
heldigvis fant han dem etter en stund.

Men nå skjønte han at dette ikke gikk lenger. Han
måtte finne på noe annet enn å bære på alle de
steinene. Plutselig kom han på hva han ville gjøre:

Jo, han kunne telle på fingrene opp til 10, og så
kunne han ta en litt større stein som stod for 
10 sauer i stedet for 1 og 1 som han hadde gjort 
før. Så dersom det var 10 og 10 og 10 sauer, kunne
han ha 3 steiner i stedet for 30. Og hvis han hadde 
4 sauer i tillegg til de 30, så tok han bare 4 mindre
steiner som viste det.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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Dulmál

Bokstav regnestykke Svar

e 6 · 4 =

V 8 · 4 =

r 3 · 4 =

g 9 · 4 =

Å 4 · 4 =

Ø 7 · 4 =

K 5 · 4 =

Bokstav regnestykke Svar

p 7 · 5 =

T 10 · 5 =

l 3 · 5 =

N 8 · 5 =

B 5 · 5 =

i 9 · 5 =

A 6 · 5 =

16 28 32 24 35 16

36 30 40 36 24 50 30 25 24 15 15 24 40

24 12 32 45 20 50 45 36

Knekk koden

regn ut gangestykkene. løs koden under ved å koble 
sammen tallet som står under streken til riktig 
gangestykke og bokstav.

Hva sier Fiboline?

Reiknaðu margföldunardæmin. Leystu dulmálið neðst á blað-
síðunni með því að skrá bókstafinn, sem fylgir hverju dæmi, 
fyrir ofan rétt svar neðst á blaðsíðunni.

Bókstafur Dæmi Svar Bókstafur Dæmi Svar

L 6 • 4 = É 4 • 4 =

T 3 • 4 = D 5 • 5 =

G 9 • 4 = U 9 • 5 =

R 8 • 5 = A 6 • 5 =

M 5 • 4 = Æ 7 • 5 =

F 3 • 7 = Ö 10 • 5 =

V 7 • 4 = I 8 • 4 =

N 3 • 5 =

Hvað segir Skrípólína?

16 36 28 32 24 35 21 30

20 30 40 36 21 50 24 25 45 15 30 40

12 50 21 24 45 40 15 30 40

–
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David jobbet som gjetergutt og passet sauene til
herren sin. Hver morgen tok han sauene med ut på
markene utenfor byen, og hver kveld kom han til-
bake med dem. For å komme ut på markene måtte
han passere en port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg hjem om kvelden.

Hvordan klarte han det når han ikke kunne telle
med tall?

Jo, han brukte fingrene sine. For hver sau som 
gikk gjennom porten, stakk han en finger i været.
Dette gikk helt fint så lenge herren hadde mindre
enn 10 sauer. Men herren fikk etter hvert flere 
sauer, og snart var det over 10.

Hva skulle David gjøre nå?
Han bestemte seg for noe veldig lurt. For hver

sau som gikk gjennom porten, tok han en liten
stein og la den i en liten skinnpose. Da han kom
tilbake om kvelden, gjorde han det motsatte; for
hver sau som gikk inn gjennom porten, tok han ut
en stein fra posen.

Dette gikk fint veldig lenge, men så var det slik at
herren fikk stadig flere og flere sauer. Og en dag

Den lure gjetergutten

skjedde det som bare måtte skje; skinnposen, som
nå var smekk full av steiner, sprakk, og alle steinene
fôr utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvilet å plukke opp steinene igjen. Han håpet av
hele seg at han fant alle steinene.

Da han hadde lagt seg om kvelden, våknet han av 
at det dunket på døren. Det var herren hans som
var kommet for å si at det manglet to sauer!
Stakkars David måtte gå å lete etter dem, og
heldigvis fant han dem etter en stund.

Men nå skjønte han at dette ikke gikk lenger. Han
måtte finne på noe annet enn å bære på alle de
steinene. Plutselig kom han på hva han ville gjøre:

Jo, han kunne telle på fingrene opp til 10, og så
kunne han ta en litt større stein som stod for 
10 sauer i stedet for 1 og 1 som han hadde gjort 
før. Så dersom det var 10 og 10 og 10 sauer, kunne
han ha 3 steiner i stedet for 30. Og hvis han hadde 
4 sauer i tillegg til de 30, så tok han bare 4 mindre
steiner som viste det.
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David jobbet som gjetergutt og passet sauene til
herren sin. Hver morgen tok han sauene med ut på
markene utenfor byen, og hver kveld kom han til-
bake med dem. For å komme ut på markene måtte
han passere en port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg hjem om kvelden.

Hvordan klarte han det når han ikke kunne telle
med tall?

Jo, han brukte fingrene sine. For hver sau som 
gikk gjennom porten, stakk han en finger i været.
Dette gikk helt fint så lenge herren hadde mindre
enn 10 sauer. Men herren fikk etter hvert flere 
sauer, og snart var det over 10.

Hva skulle David gjøre nå?
Han bestemte seg for noe veldig lurt. For hver

sau som gikk gjennom porten, tok han en liten
stein og la den i en liten skinnpose. Da han kom
tilbake om kvelden, gjorde han det motsatte; for
hver sau som gikk inn gjennom porten, tok han ut
en stein fra posen.

Dette gikk fint veldig lenge, men så var det slik at
herren fikk stadig flere og flere sauer. Og en dag

Den lure gjetergutten

skjedde det som bare måtte skje; skinnposen, som
nå var smekk full av steiner, sprakk, og alle steinene
fôr utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvilet å plukke opp steinene igjen. Han håpet av
hele seg at han fant alle steinene.

Da han hadde lagt seg om kvelden, våknet han av 
at det dunket på døren. Det var herren hans som
var kommet for å si at det manglet to sauer!
Stakkars David måtte gå å lete etter dem, og
heldigvis fant han dem etter en stund.

Men nå skjønte han at dette ikke gikk lenger. Han
måtte finne på noe annet enn å bære på alle de
steinene. Plutselig kom han på hva han ville gjøre:

Jo, han kunne telle på fingrene opp til 10, og så
kunne han ta en litt større stein som stod for 
10 sauer i stedet for 1 og 1 som han hadde gjort 
før. Så dersom det var 10 og 10 og 10 sauer, kunne
han ha 3 steiner i stedet for 30. Og hvis han hadde 
4 sauer i tillegg til de 30, så tok han bare 4 mindre
steiner som viste det.

BOKMÅL

Kopioriginal 4

Den lure gjetarguten

Multi 2A Lærerens bok ©Gyldendal Norsk Forlag AS

David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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Flóamarkaður	í	Hæðarskóla

Verðlisti – Húsgögn

Eldhússtólar  300 kr. stykkið

Hægindastólar  750 kr. stykkið

Smáborð 1150 kr. stykkið

Stofuborð 2500 kr. stykkið

Eldhúsborð 1750 kr. stykkið

Sófar 3750 kr. stykkið

Lampar, litlir  850 kr. stykkið
Lampar, stórir 2500 kr. stykkið
Hilla 3550 kr.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
ane for utover. David var veldig lei seg og begynte
fortvila å plukke opp steinane igjen. Han håpte med
heile seg at han fann alle steinane.

Då han hadde lagt seg om kvelden, vakna han av
at det dunka på døra. Det var herren hans som var
komen for å seie at det mangla to sauer! Stakkars
David måtte gå og leite etter dei, og heldigvis fann
han dei etter ei stund.

Men no skjøna han at dette ikkje gjekk lenger.
Han måtte finne på noko anna enn å bere på alle
dei steinane. Plutseleg kom han på kva han ville
gjere: Jau, han kunne telje på fingrane opp til 10, og
så kunne han ta ein litt større stein som stod for
10 sauer, i staden for at han før talde med éin og
éin stein. Så dersom det var 10 og 10 sauer og 10
sauer, kunne han altså greie seg med 3 steinar i
staden for 30. Og viss han hadde 4 sauer i tillegg til
dei 30, så la han berre 4 mindre steinar attmed dei
3 store steinane.
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David arbeidde som gjetargut og passa sauene til
herren sin. Kvar morgon tok han sauene med ut på
markene utanfor byen, og kvar kveld kom han til-
bake med dei. For å kome ut på markene måtte
han passere ein port. Han måtte alltid passe på at
han hadde alle sauene med seg heim om kvelden.
Korleis klarte han det når han ikkje kunne telje
med tal?

Jau, han brukte fingrane sine. For kvar sau som
gjekk gjennom porten, heldt han ein finger i vêret.
Dette gjekk fint så lenge herren hadde mindre enn
10 sauer. Men herren fekk etter kvart fleire sauer,
og snart var det over 10.

Kva skulle David gjere no?
Han bestemte seg for noko veldig lurt. For kvar sau
som gjekk gjennom porten, tok han ein liten stein
og la i ein skinnpose. Då David kom tilbake om
kvelden, gjorde han det motsette; for kvar sau som
gjekk inn gjennom porten, tok han ut ein stein frå
posen.

Dette gjekk veldig fint lenge, men så var det slik
at herren stadig fekk fleire og fleire sauer. Og ein

dag skjedde det som berre måtte skje; skinnposen,
som var smekkfull av steinar, sprakk, og alle stein-
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