
Sproti býður upp á sveigjanleika í stærðfræðikennslunni með því að gefa kennurum 
möguleika á að nota mismunandi kennluaðferðir. SPROTI felur í sér örvandi, innihaldsríkan 
og skemmtilegan leiðarvísi til stærðfræðinnar. 

Í Sprota er lögð áhersla á:
• Hagnýt og fjölbreytileg verkefni þar sem tækifæri gefst til að rannsaka og skapa. 
• Einstaklingsmiðað nám sem felur jafnframt í sér sameiginlega námsreynslu  

nemendahópsins.
• Skýr hæfnimarkmið í samræmi við námskrá.
• Örugga og faglega framvindu námsins kafla eftir kafla og námsár eftir námsár.
• Víðtækt og vandað mat á stöðu nemenda sem tekið er mið af í kennslunni.

Megineinkenni Sprota:
• Tengir saman fræðilega umfjöllun og hagnýt verkefni.
• Fjallað er markvisst og ítarlega um hvern námsþátt í nokkurn tíma.
• Textar eru stuttir og auðlesnir.
• Kennslan er löguð að nemendum með mismunandi námsgetu.
• Hagnýtar og notendavænar kennarabækur fylgja.
• Markmið hvers kafla eru nákvæmlega tilgreind. 

Sproti 4 samanstendur af:
• nemendabókum 4a og 4b
• kennarabókum 4a og 4b
• æfingaheftum 4a og 4b
• lausnum 4a og 4b (á vef)
• verkefnaheftum 4a og 4b (á vef)

Höfundar:
Bjørnar Alseth
Henrik Kirkegaard
Gunnar Nordberg
Mona Røsseland 

Hanna Kristín Stefánsdóttir þýddi og staðfærði.

Sproti 4b
KENNARABÓK

Stærðfræði fyrir grunnskólaSproti

07439

100

10

1

A
ls

e
th

  K
irke

g
a

a
rd

  N
o

rd
b

e
rg

  R
ø

s
s

e
la

n
d   

K
E

N
N

A
R

A
B

Ó
K

s
p
ro

ti  
4

b

  9613
 –  2338

15

10

5

0



Sproti 4b
Kennarabók
ISBN 978-9979-0-1791-2

© Gyldendal Norsk Forlag AS 2011, 2. útgáfa
Heiti á frummálinu: Multi 4b Lærerens bok
Kápuhönnun: Hanne Dahl
Mynd á forsíðu: Børre Holth 

© 2013 Bjørnar Alseth, Henrik Kirkegaard, Gunnar Nordberg, Mona Røsseland
© 2013  teikningar : Anne Tryti
© 2013  stærðfræðiteikningar : Børre Holth
© 2013  íslensk þýðing og staðfærsla: Hanna Kristín Stefánsdóttir

Ritstjóri þýðingar : Hafdís Finnbogadóttir

Öll réttindi áskilin
1. útgáfa 2010
2. útgáfa 2013
3. útgáfa rafræn 2019
Menntamálastofnun 
Kópavogi

Umbrot: Námsgagnastofnun
Prentvinnsla: Litróf ehf.

Þeim sem lásu yfir handrit og öðrum sem komu að verkinu og veittu góð ráð eru færðar bestu 
þakkir.

Bók þessa má eigi afrita með neinum hætti, svo sem með ljósmyndun, prentun, hljóðritun eða á 
annan sambærilegan hátt, að hluta til eða í heild, án skriflegs leyfis höfunda, þýðanda og útgefanda.

EFNISYFIRLIT
Sproti 4b
Kennsluleiðbeiningar
 7	 Ummál	og	flatarmál .  .  .  .  . 	 4
 8	 Margföldun	og	deiling	2  .  . 	 24
 9	 Mælingar	og	tugabrot	  .  .  . 	 48
10	 Almenn	brot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 70
11	 Reikningur	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 92
12	 Tölfræði  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	 116

Ljósritunarblöð
  1	 Flatarmál
  2	 Punktablað
  3	 Rúðunet
  4	 Töflur
  5	 Bolluuppskrift
  6	 Talnalínur
  7	 Mynstur
  8	 Brot	og	reitir
  9	 Klippa	út
  10	 Samlagning
  11	 Frádráttur
Til minnis

Sproti 4a
Nemendabók
 1 Hnitakerfið   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2
 2 Tölur stærri en 1000 og  
  minni en 0 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18
 3 Samlagning og frádráttur  .  .  .  .  44
 4 Tími, klukka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  68
 5 Margföldun og deiling 1  .  .  .  .  .  88
 6 Samhverfa og mynstur  .  .  .  .  .  .  114



Bjørnar Alseth • Henrik Kirkegaard • Gunnar Nordberg • Mona Røsseland

4b
KENNARABÓK

Sproti





Formáli
Velkomin í SPROTA!

Stærðfræðikennsla er ögrandi viðfangsefni á okkar tímum. Mikilvægt er að  
nemendur hafi gaman af námsgreininni og langi til að takast á við stærðfræðileg 
viðfangsefni. Ekki er síður mikilvægt að þeir átti sig á að færni í stærðfræði  
skiptir máli fyrir þá, bæði nú og í framtíðinni. Í náminu þurfa nemendur að öðlast 
margvíslega 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 stærð-
fræðinám. Enn fremur þurfa nemendur að þróa með sér áhuga á stærðfræði  
og jákvætt viðhorf sem vekur hjá þeim löngun til að halda áfram að fást við 
stærðfræðileg viðfangsefni.

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 að leiðarljósi.  
Námsefnið er sveigjanlegt þannig að hinir ólíku kennarar hafa hér í höndunum 
efni sem gerir þeim kleift að kenna 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, umfangsmikil 
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 er sveigjanlegt og endurspeglar hinn margbreytilega skóladag. 
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 
Henrik Kirkegaard 
Gunnar Nordberg
Mona Røsseland
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7	 Ummál	og	
flatarmál

Í	þessum	kafla	læra	nemendur	að	
mæla	lengdir	með	sérstakri	
áherslu	á	vegalengdina	umhverfis	
myndir	eða	hluti,	þ.e.a.s.	ummál.	
Nemendur	telja	mælieiningar	og	
nota	reglustiku.	Í	kaflanum	læra	
nemendur	einnig	að	mæla	stærð	
flata,	þ.e.a.s.	finna	flatarmálið	með	
því	að	þekja	þá	með	ákveðinni	
mælieiningu.	Nemendur	geta	borið	
saman	flatarmál	með	því	að	telja	
fjölda	mælieininga	sem	þarf	til	að	
þekja	fletina.	Á	þessu	stigi	er	ekki	
lögð	áhersla	á	reiknireglur	(form-
úlur)	en	nemendur	eiga	að	finna	
ummál	og	flatarmál	rétthyrninga.	
Einhverjir	þeirra	munu	þá	gera	sér	
grein	fyrir	að	nota	má	samlagn-
ingu	og	margföldun	til	að	talning	
mælieininganna	verði	skilvirkari.

Í	þessum	kafla	er	mikilvægt	að	
leggja	áherslu	á	meginatriðin	við	
allar	mælingar:	
–	Mælingar	fela	(næstum)	alltaf	í	

sér	samanburð	á	stærðum.
–	Hægt	er	að	mæla	með	því	að	

leggja	hlutina	sem	bera	á	saman	
hreinlega	hvern	ofan	á	annan.

–	Oft	fer	mælingin	fram	með	
mælieiningum,	annaðhvort	
hinum	hefðbundnu	(eins	og	cm,	
kg,	lítrum,	m2	o.fl.)	eða	óhefð-
bundnum	(eins	og	með	skrefum,	
blýöntum	–	til	að	mæla	lengd	
–	og	spilum	eða	A4-blöðum	–	til	
að	mæla	flatarmál).	Þá	er	
þýðingarmikið	að	mælieining-
arnar	séu	lagðar	hver	upp	að	
annarri	án	þess	að	bil	verði	á	
milli	og	án	þess	að	þær	skarist.

–	Hægt	er	að	mæla	með	því	að	
lesa	af	mælikvarða,	t.d.	af	
reglustiku	og	málbandi.	Þá	eru	
mælieiningarnar	í	réttri	röð	og	
auðvelt	er	að	lesa	lengd	af	
slíkum	kvörðum.

notuð lítil flatarmálseining, reitur, 
sem mælieining.
■ Hve langt er frá skólahliðinu að 

fótboltavellinum á myndinni?  
(6 cm upp og 1 cm til hliðar.)

■ Hvað er fótboltavöllurinn langur?  
(3 cm.)

■ Hvernig fannstu svarið? (Ég taldi. Það 
eru þrjú lítil strik með fram jaðr-
inum.)

■ Hvað er völlurinn breiður? (2 cm.)
■ Hve langt er kringum völlinn? (2 + 3 

+ 2 + 3 = 10 cm.)

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 4 
Samræðumynd
Ganga má út frá þessari mynd til að 
ræða um mælingar. Gott er að byrja 
á lengdarmælingum. Síðan má taka 
fyrir lengdina kringum ýmis svæði 
eða myndir. Leggja þarf áherslu á að 
þetta kallast ummál. Að lokum geta 
nemendur skoðað stærð mismun-
andi flata á teikningunni, þ.e. flatarmál.

Þegar nemendur mæla lengdir á 
þessari blaðsíðu nota þeir rúðunet 
sér til hjálpar. Rúðurnar hafa hliðar-
lengdina 1 cm. Mæla má lengdina á 
lóðréttu eða láréttu striki með því 
að telja cm með fram rúðunetinu. 
Benda þarf nemendum á að lítil 
lengdarmæling, cm, er notuð til að 
mæla lengd. Til að mæla flatarmál er 

Viðfangsefni
■ Mæling á flatarmáli og ummáli 

rúmfræðimynda sem leggja 
grunn að frekara námi í 
rúmfræði.
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1 Notaðu efri myndina á bls. 4. 
 Hve marga reiti þekja húsin og svæðin?

 

 a b c

2 Notaðu neðri myndina á bls. 4. 
 Mældu með reglustiku kringum fletina. Finndu ummálið.

  
  

 

Flatarmálið 
er 6 reitir.

7 + 1 1 +  7 + 1 1  = 3 6
Ummálið er 36 cm.

Lengdin kringum 
svæði, hlut eða 
mynd kallast 

ummál.

Stærð flatar  
kallast

flatarmál.

 Bls. 5
Nr. 1
Nemendur telja reiti og finna hve 
stóran flöt hver mynd þekur. Kennari 
vekur athygli nemenda á að sýni-
dæmið sýnir hvernig skrá skal stærð 
í reikningsheftið.

Reitirnir á bls. 4 eru 1 cm2 en að 
svo stöddu verður beðið með að 
kynna fersentimetrann sem heiti á 
mælieiningu. Það verður gert síðar í 
kaflanum.

Nr. 2
Nemendur mæla hliðarlengdirnar og 
leggja þær saman til að finna lengdina 
kringum myndirnar. Allar lengdir eru 
miðaðar við næsta heila sentimetra.

Hér á það einnig við að sýnidæmið 
sýnir hvernig nemendur skrá 
ummálið í reikningsheftið. Þeir eiga 

sem sagt að skrifa samlagningardæmi. 
Fyrir þessu eru tvær ástæður og er 
rétt að benda nemendum á þær.  
Í fyrsta lagi verður þá auðvelt fyrir 
kennarann að sjá hvernig nemendur 
hafa leyst dæmið. Í öðru lagi er 
auðveldara að finna villuna ef 
nemendur gefa rangt svar.

Auðveldari	verkefni
Til að finna flatarmál má fá nem-
endum í hendur rúðustrikað blað 
sem ljósritað hefur verið á gegnsætt 
blað, t.d. glæru (ljósritunarblað 3 
(Rúðunet) aftast í þessari bók). Þá 
geta þeir lagt rúðunetið ofan á 
myndirnar, sem mæla skal, og teikna 
jafnvel og lita myndirnar á rúðunetið.

Til að mæla lengd, sem passar ekki 
við rúðunetið, geta nemendur notað 
reglustiku.

Erfiðari	verkefni
Nemendur fá í hendur rúðustrikað 
blað (ljósritunarblað 3 (Rúðunet) 
aftast í þessari bók) og búa til fjórar 
mismunandi myndir sem allar hafa 
ummálið 20. Nemendur finna því 
næst flatarmál hverrar myndar og 
skrá það á myndirnar.

Raunverkefni
Teikna	uppdrátt	af	kennslustofu
Búnaður: Rúðustrikað blað (ljósrit-
unarblað 3 (Rúðunet) aftast í þessari 
bók).

Kennari dregur upp skissu af 
kennslustofunni á rúðunetið áður en 
hann ljósritar það handa nemendum.

Nemendur teikna inn á myndina 
kennaraborð, skáp, hillur o.s.frv. 
Mikilvægt er að þeir teikni þessa 
hluti nokkurn veginn í réttri stærð, 
séð ofan frá, og að þeir séu teiknaðir 
nokkurn veginn á réttum stöðum.

■ Þá er sagt að ummál vallarins sé  
10 cm.

■ Við skulum ekki athuga hve langt er 
kringum völlinn heldur hve stór 
völlurinn er. Hversu stór er flöturinn á 
myndinni þar sem börnin eru í 
fótbolta? (6 reitir.)

■ Skoðið neðri myndina. Hvernig getum 
við fundið ummál hlutanna á 
myndinni þegar ekki er hægt að telja 
reiti? (Nemendur koma með tillögur. 
Við getum til dæmis lagt rúðustrikað 
blað þannig að reitirnir passi ofan á 
myndirnar og talið reitina eða notað 
reglustiku og mælt sentimetrana.)

■ Hvernig er hægt að finna ummál 
sundlaugarinnar? (Kennari reynir að 
fá nemendur til að íhuga hvernig 
þetta megi gera. Líklega er auðveld-
ast að leggja þráð kringum myndina 
og mæla síðan lengd þráðarins.)
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Ummál

3  Mældu og finndu ummál hlutanna  
í kennslustofunni. Búðu til töflu.

4 Mældu ummál fleiri hluta.

Hlutir Ummál

Skólaborð

Bók

a

 

c

 

b

 

d
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ríkan og skemmtilegan leiðarvísi til stærðfræðinnar.

Áhersla er lögð á:
•  Hagnýt, fjölbreytileg verkefni þar sem tækifæri gefast til að rannsaka og skapa. 
•  Einstaklingsmiðað nám sem felur jafnframt í sér sameiginlega námsreynslu  
 nemendahópsins.
•  Örugga framvindu námsins og skýr fagleg markmið í samræmi við námskrá.

Megineinkenni Sprota:
• Tengir saman fræðilega umfjöllun og hagnýt verkefni.
• Fjallað er markvisst og ítarlega um hvern námsþátt í nokkurn tíma.
• Textar eru stuttir og auðlesnir.
• Námsefnið er lagað að nemendum með mismunandi námsgetu.
• Markmið hvers kafla eru nákvæmlega tilgreind. 

Sproti 4 samanstendur af:
• nemendabókum 4a og 4b
• kennarabókum 4a og 4b
• æfingaheftum 4a og 4b
• verkefnaheftum 4a og 4b
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hins vegar kann að vera lengra milli 
punktanna.
■ Í sýnidæminu er ummálið 10 cm. 

Hvernig má sjá að svo sé? (Við 
getum talið bilin frá punkti til punkts. 
Einnig getum við reiknað þannig að  
3 + 2 + 3 + 2 = 10 cm.)

■ Hvert er ummál næstu myndar?  
(12 cm eða 12 bil.)

Nr. 6 og 7
Nemendur finna ummál myndanna. 
Það er 1 sentimetri milli punkta en 
nemendur geta valið að gefa einungis 
upp fjölda bila milli punktanna.

Ekki er nauðsynlegt að nemendur 
skrifi „Ummálið er“ í svörum við 
öllum þremur dæmunum. Í staðinn 
geta þeir skrifað þetta þannig:

Nr. 4
Nemendur mæla ummál annarra 
hluta, t.d. í kennslustofunni eða 
annars staðar.

Þetta verkefni hentar líka sem 
heimaverkefni. Nemendur búa til 
töflu sem þeir skrifa í hvað þeir hafa 
mælt og hvert ummál hvers hlutar er.

 Bls. 7
Nr. 5
Kennari og nemendur ræða saman 
um sýnidæmið, hvernig teikna má 
myndir á punktablað (eða búa þá til á 
pinnabretti með teygjum). Benda þarf 
nemendum á hvernig bilið milli 
punktanna er notað sem mælieining. 
Í bókinni er einn sentimetri milli 
punktanna þannig að nota má þetta 
bil sem mælieiningu. Á pinnabrettinu 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 6
Nr. 3
Nemendur finna hlutina á myndinni í 
kennslustofunni (eða annars staðar) 
og mæla ummálið. Þeir geta notað 
reglustiku eða málband. Þeir búa til 
töflu og skrá í hana hvað þeir hafa 
mælt og hvert ummálið er hverju 
sinni.

Vera kann að nemendur fái að 
einhverju leyti mismunandi svör þótt 
þeir mæli sömu hlutina. Það er ágætt 
tilefni til að ræða um ónákvæmni 
mælinga.
■ Ef fimm nemendur mæla ummál 

töflunnar og fá fimm mismunandi 
svör – hvert er þá ummálið? (Við 
getum ekki vitað það með vissu. Ef til 
vill er mælitalan í miðjunni sú 
réttasta.)

■ Hvernig getum við mælt með meiri 
nákvæmni? (Með öðrum mælitækjum. 
Einn möguleikinn er að nota 
leisi-mælitæki. Önnur leið er að nota 
langt málband sem hægt er að leggja 
alla leiðina kringum töfluna.)

Góð hugmynd er að benda nem-
endum á að þegar ummál er fundið 
er um að ræða ummál flata. Margir 
hlutir eru búnir til úr mörgum 
flötum; þess vegna getur stundum 
orkað tvímælis hvert ummálið er. 
Þegar um bók er að ræða er 
venjulega átt við flötinn sem forsíðan 
myndar. En ef skoðuð er t.d. mjólkur-
ferna er auðvelt að sjá að hún er 
mynduð úr sex flötum, tveir og tveir 
eru eins þannig að um er að ræða 
þrjá mismunandi fleti. Ummál 
botnsins er annað en ummál hliðar-
flatanna.

Viðfangsefni
■ Lengdarmælingar
■ Ummál

Búnaður	
■ Tæki til að mæla lengd: 

reglustika, málband
■ Punktablað (ljósritunarblað 2 

(Punktablað) aftast í þessari 
bók)

■ Pinnabretti
■ Reglustika
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5 Hvert er ummál myndanna?

  a b

Mældu kringum þessar myndir.

6 a b c

7 a b c

Það eru 10 cm 
kringum þessa mynd.

Ummálið er 10 cm.

„ílöngu“ rétthyrninganna og einungis 
eina hlið ferninganna. Nemendur 
skrá lengdirnar við viðkomandi hlið. 
Síðan skiptast þeir á blöðum og finna 
ummál myndanna, sem bekkjarfélag-
inn teiknaði, án þess að mæla.

Nemendur geta einnig teiknað 
óreglulegar myndir, skipst á blöðum 
og mælt ummálið. Ef myndirnar eru 
úr bognum ferlum getur verið 
hentugt að nota þráð eða snúru eins 
og lýst er í kaflanum Auðveldari 
verkefni hér á undan.

Raunverkefni
Búa	til	myndir	á	pinnabretti	og	
finna	ummálið
Nemendur nota teygjur og búa til 
mismunandi myndir á pinnabretti. 
Síðan finna þeir ummál hverrar 
myndar.

Nemendur þurfa síðan að teikna 
myndirnar, sem þeir búa til á pinna-
brettinu, á punktablað. Annars eru 
myndirnar úr sögunni þegar teygj-
urnar eru fjarlægðar. Nemendur nota 
punktana til að mæla lengdir á 
hliðum myndanna.

Láta má nemendur fá það verkefni 
að búa til myndir með ummálinu t.d. 
12, 16 eða 20. Síðan bera þeir saman 
myndirnar sem fram koma. Urðu 
allar myndirnar eins í laginu? Þetta 
mun færa nemendum heim sanninn 
um að mjög ólíkar myndir geta haft 
sama ummál. Einnig má biðja nem-
endur að búa til rétthyrninga þar 
sem ummálið er 20. Hve marga 
mismunandi rétthyrninga geta þeir 
búið til?

Ef pinnabretti eru ekki við höndina 
geta nemendur teiknað myndirnar 
strax á punktablaðið (ljósritunarblað 
2 (Punktablað) aftast í þessari bók).

sem hafa fáar og beinar hliðar eins 
og t.d. rétthyrninga eða þríhyrninga.

Nemendur geta búið til myndir frá 
eigin brjósti á punktablað eða 
pinnabretti. Þá gefst þeim tækifæri til 
að búa til myndir þar sem er ekki 
erfitt að mæla ummálið. Noti 
nemendur pinnabretti er rétt að láta 
þá eftir á teikna myndirnar á punkta-
blað og skrá málið á hliðunum og 
ummálið.

Erfiðari	verkefni
Finna	ummál	rúmfræðiforma
Nemendur teikna nokkra ferninga og 
aðra rétthyrninga á blað eða nota 
verkefnablað 4.89. (Gómsætar kökur! 
Hvert er flatarmál þeirra?) Nemendur 
nota heila sentimetra sem einingar 
fyrir hliðarlengdir. Þeir fá að vita að 
þeir eigi að mæla lengd og breidd 

6 Ummálið er

a) 12 cm b) 14 cm c) 16 cm 

Auðveldari	verkefni
Þægileg aðferð við að mæla ummál 
hlutar er að leggja band eða þráð 
kringum hlutinn með fram fletinum, 
sem mæla skal, og mæla síðan lengd 
bandsins með reglustiku. Önnur 
aðferð er að nota málband sem 
leggja má kringum hlutinn. Mælingin 
verður þá einfaldari þar sem ekki 
þarf að leggja saman margar lengdir 
til að finna ummálið.

Búa	til	eigin	myndir
Ef til vill er erfitt að finna ummál 
sumra myndanna á bls. 7. Miklu 
auðveldara er að finna ummál mynda 
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8 Mældu kringum myndirnar.  
 Finndu ummálið.

e

c

Mældu kringum
þessa mynd.

Þannig finn
ég ummálið.

b

a

d

■ Getið þið búið til mynd þar sem 
ummálið er oddatala?

■ Getið þið búið til myndir með 
eftirfarandi ummáli: 4 – 6 – 8 – 10 
– 12 …?

Búa	til	þríhyrninga
Búnaður: Teningar, reglustika.
Nemendur vinna saman tveir og 
tveir. Þeir kasta þremur teningum, 
helst með tölunum 1 til 10 eða 0 til 
9. Einnig geta þeir dregið þrjú spil úr 
spilastokki án mannspila.

Nemendur kasta teningunum eða 
draga spilin. Þeir eiga að reyna að 
búa til þríhyrning með hliðarlengdum 
sem teningarnir segja til um. Ef upp 
kemur 3, 6 og 8 á að búa til þríhyrn-
ing þar sem hliðarnar eru 3 cm, 6 cm 
og 8 cm á lengd. Nemendur skrá inn 
í þríhyrninginn hvert ummálið er. 

summuna með fjölda niðurstaðna/
mælinga?

Hafi nemendur notað mismunandi 
mælingaraðferðir geta þeir rætt um 
hvaða aðferð er að líkindum ná-
kvæmust.

Auðveldari	verkefni
Mæla	með	snúru
Nemendur mæla með snúru eða 
bandi bæði á bls. 8 og 9. Þá leggja 
þeir fyrst bandið kringum myndina 
og merkja með þumalfingrinum hvar 
ummálið endaði á bandinu. Síðan 
finna þeir lengd þessa hluta bandsins 
með því að leggja það upp við 
reglustiku.

Erfiðari	verkefni	
Nemendur leita að og búa til myndir 
með ákveðnu ummáli:

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 8
Nr. 8
Nemendur mæla lengdir hliðanna og 
leggja þær saman til að finna um-
málið. Þeir námunda lengdirnar að 
næsta heila sentimetra. 
■ Fyrir hvaða svæði þarf stysta 

girðingu? Með öðrum orðum: Hvert 
svæðanna hefur minnsta ummálið?

■ Fyrir hvaða svæði þarf lengsta 
girðingu. (Svæðið fyrir kindurnar, 
c-lið.)

Heilabrot
■ Afmarkað tún fyrir kindur hefur stórt 

ummál og því þarf langa girðingu til 
að girða túnið af. Þýðir það að gott 
pláss er fyrir kindurnar? (Nei, ekki 
endilega, því að túnið getur verið 
langt og mjög mjótt í laginu.)

 Bls. 9
Nr. 9
Nemendur finna ummál myndanna. 
Þeir þurfa að nota reglustiku og 
mæla hliðarlengdirnar. Þeir geta 
annaðhvort námundað að næsta 
millimetra eða að næsta sentimetra.

Nemendur koma sjálfir fram með 
tillögur um hvernig mæla má ummál 
hringsins. Ef til vill má snúa reglustiku 
allan hringinn en betra er að leggja 
band eftir hringferlinum og mæla 
síðan lengd bandsins. Gott er að rifja 
upp þessa vinnu í lokin með nem-
endahópnum og skrá mismunandi 
tillögur nemenda á töfluna. Nem-
endur meta hvaða tillaga kemst næst 
réttu lagi. Er það sú sem sérhver 
nemandi komst að eða er það talan 
sem er í miðjunni þegar allar 
niðurstöður eru skoðaðar? Eða er 
það kannski sú niðurstaða sem fæst 
með því að leggja saman allar 
niðurstöður/mælingar og deila í 

Viðfangsefni
■ Ummál
■ Lengdarmælingar

Búnaður	
■ Reglustika
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9 Mældu og finndu ummálið.

a

b

c

d

e

Hvernig fer ég
að þessu?

spilin tvö segja til um, og merkja 
hann. Ef leikmaður dregur t.d. 2 og 9 
getur hann annaðhvort merkt 
punktinn (2, 9) eða (9, 2). Þetta er þá 
punktur leikmanns nr. 1. Næsta skipti 
sem sami leikmaður dregur spil fær 
hann punkt nr. 2. Hver leikmaður á 
að draga 10 sinnum þannig að hann 
fái fimm punkta. Síðan draga þeir 
strik milli punktanna og búa til 
fimmhyrning. Loks mæla þeir 
hliðarlengdirnar og leggja þær saman 
til að finna ummál fimmhyrningsins. 
Sá vinnur sem hefur fengið stærsta 
ummálið. Þess vegna þurfa leikmenn 
að leggja sig í líma við að velja punkta 
sem eru langt frá punktum sem fyrir 
eru.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
0 

5 

6 

7 

4 

3 

2 

1 

12 

11 

10 

9 

8 

14 15 16 17 18 19 

nemendum á þetta fyrir fram. Gott 
er að láta þá ræða saman um 
vandamálið þegar það kemur upp.

Þetta verkefni verður tekið upp 
aftur í 5. bekk og þá verður fjallað 
frekar um hvað einkennir hliðar í 
þríhyrningi, þ.e.a.s. að summa 
skammhliðanna tveggja verður að 
vera lengri en langhliðin til að hægt 
sé að búa til þríhyrning.

Raunverkefni
Hnitakerfisspilið
Búnaður: Spilastokkur, hnitakerfi 
(verkefnablað 4.5 (Hnitakerfi 4) í 
verkefnahefti Sprota 4a).

Leikmenn spila saman tveir og 
tveir eða í litlum hópum. Þeir draga 
tvö spil til skiptis. Ásinn táknar 1 (en 
ekki 14) og kóngurinn táknar 0. Þeir 
finna punktinn í hnitakerfinu, sem 

Reynist þetta nemendum erfitt má 
gefa þeim vísbendingu um aðferð: 
Nemendur þurfa tvær reglustikur. 
Þeir teikna fyrst eina hliðina, helst þá 
lengstu, á blað með því að nota 
reglustiku. Í dæminu er það 8 cm 
langa hliðin. Nú finna þeir 3 cm á 
annarri reglustikunni og leggja hana 
við annan endapunkt striksins. Síðan 
finna þeir 6 cm á hinni og leggja hana 
við hinn endapunktinn. Loks hagræða 
þeir reglustikunum þannig að þær 
mætist í punktunum 3 cm á annarri 
og 6 cm á hinni og teikna línurnar 
tvær eftir reglustikunum.

Ef upp koma þær tölur á tening-
unum að summa minni talnanna 
tveggja er annaðhvort jafn stór eða 
minni en stærsta talan er ekki hægt 
að teikna þríhyrning. Þá þarf að kasta 
aftur. Ekki er nauðsynlegt að benda 

Hugmyndir	og	athugasemdir
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Flatarmál

10  Notaðu spjöld og mældu flatarmál þessara  
hluta í kennslustofunni. Búðu til töflu.

11 Mældu flatarmál fleiri hluta.

Hlutir Fjöldi spjalda

Skólaborð

Bók

Pennaveski

a

 

c

 

b
 

d
 

Sproti býður upp á sveigjanleika í stærðfræðikennslunni með því gefa kennurum 
möguleika á að nota mismunandi kennsluaðferðir. SPROTI felur í sér örvandi, innihalds-
ríkan og skemmtilegan leiðarvísi til stærðfræðinnar.

Áhersla er lögð á:
•  Hagnýt, fjölbreytileg verkefni þar sem tækifæri gefast til að rannsaka og skapa. 
•  Einstaklingsmiðað nám sem felur jafnframt í sér sameiginlega námsreynslu  
 nemendahópsins.
•  Örugga framvindu námsins og skýr fagleg markmið í samræmi við námskrá.

Megineinkenni Sprota:
• Tengir saman fræðilega umfjöllun og hagnýt verkefni.
• Fjallað er markvisst og ítarlega um hvern námsþátt í nokkurn tíma.
• Textar eru stuttir og auðlesnir.
• Námsefnið er lagað að nemendum með mismunandi námsgetu.
• Markmið hvers kafla eru nákvæmlega tilgreind. 

Sproti 4 samanstendur af:
• nemendabókum 4a og 4b
• kennarabókum 4a og 4b
• æfingaheftum 4a og 4b
• verkefnaheftum 4a og 4b

Höfundar:
Bjørnar Alseth
Henrik Kirkegaard
Gunnar Nordberg
Mona Røsseland 

Hanna Kristín Stefánsdóttir þýddi og staðfærði.  9613
- 2338

5

0

15

10

100

10

1

Sproti 4b
NEMENDABÓK

Stærðfræði fyrir grunnskólaSproti

NÁMSGAGNASTOFNUN
07022

Nr. 10
Nemendur mæla stærðir flatanna 
með spilum. Flatarmálið er þá sá 
fjöldi spila sem þarf til að þekja allan 
flötinn. Nemendur búa til töflu þar 
sem þeir skrá hlutinn/flötinn, sem 
mæla skal, í vinstri dálk og fjölda 
spila, sem þarf til að þekja flötinn, í 
hægri dálk. Með því að bera saman 
fjölda spila má bera saman stærð 
flatanna.

Eins og við á um aðrar mælingar 
er mikilvægt að mælieiningarnar þeki 
allan flötinn án þess að bil verði á 
milli eða þær skarist. Spilin munu 
varla passa nákvæmlega á lengdina 
eða breiddina þannig að nemendur 
munu þurfa að námunda svarið í 
lokin.

■ Getið þið mælt hve margar Sprota-
bækur þarf til að þekja skólaborðið?

Til að mæla rétt þarf að gæta þess að
– þekja allan flötinn
– að mælieiningarnar (þ.e. Sprota-

bækurnar) skarist ekki.

Þetta á við allar mælingar, bæði 
lengdarmælingar, flatarmálsmælingar 
og aðrar mælingar. Hentugt er að 
nota rúðunet því reitirnir liggja 
reglulega hver upp við annan án þess 
að skarast.

Þegar nemendur þekja skólaborð 
með Sprotabókum munu þær að 
líkindum ekki þekja borðið nákvæm-
lega. Nemendur geta þá hugsað sér 
að skipta megi einni bók t.d. í tvo 
hluta svo að hún passi betur til að 
þekja borðið.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 10
Samræðumynd
Nemendur og kennari ræða saman 
um að nú sé komið að því að skoða 
stærð flata. Þetta er því allt annað en 
ummálið sem er lengdin kringum 
hlut eða mynd. Flatarmálið segir til 
um stærð flatarins sem ummálið 
markar. Nemendur þreifa á borð-
plötunni á skólaborði sínu. Lengd 
brúnarinnar kringum skólaborðið 
segir til um ummálið en flatarmálið 
segir til um stærð sjálfrar borðplöt-
unnar (nemendur strjúka yfir sjálfa 
borðplötuna).

1

5 3

3

Kennari spyr nemendur um ummál 
mynda eins og þeirra hér fyrir ofan 
sem gætu verið myndir af blóma-
beðum. Ummál beggja beðanna er 
12. Með fram kantinum á að setja 
kantstein.
■ Fyrir hvort beðið þarf meira af 

kantsteini? (Það þarf jafn mikið fyrir 
hvort beð.)

■ Í hvern reit á að gróðursetja rós. Hve 
margar slíkar plöntur komast fyrir í 
þessum beðum? (5 og 9.)

Ljóst er að þótt ummál beggja 
beðanna sé hið sama eru þau 
misstór. Flatarmálið er sem sagt 
mismunandi. Flatarmál merkir þann 
fjölda mælieininga sem þarf til að 
þekja viðkomandi flöt. Því stærri sem 
flötur er því fleiri mælieiningar þarf 
til að þekja hann.

Viðfangsefni
■ Skilja flatarmál sem stærð 

flatar
■ Mæla flatarmál með því að 

þekja flötinn með (óhefð-
bundnum) mælieiningum

Búnaður	
■ Ferningar í stærðinni 1,5 cm x 

1,5 cm (verkefnablað 4.90 
(Rúðunet) aftast í þessari bók)
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12 Hvað komast margir slíkir ferningar fyrir í hverri mynd?

A

B D

C

færa þarf til, en að telja mælieining-
arnar þegar búið er að þekja flötinn 
með þeim. Á bls. 11 er því rétt að 
láta nemendur fá í hendur marga 
ferninga til að mæla með.

Búa	til	fleti	með	mælieiningum
Til að skilja flatarmálshugtakið geta 
nemendur búið til mismunandi fleti 
með því að nota marga ferningslaga 
kubba. Ef til vill má fá nemendum 
fjölda kubba sem þeir nota til að búa 
til fleti með sama flatarmál en 
mismunandi lögun. Einnig má fá þeim 
mismunandi fjölda kubba sem þeir 
raða og finna flatarmálið. Gott er að 
nemendur skrái niðurstöðurnar 
jafnóðum. Það má gera með því að 
nemendur liti jafn marga reiti í 
rúðuneti eða lími ferningslaga 
pappírsbúta á blað. Síðan skrá þeir 
flatarmálið og nota reiti sem mæli-
einingu.

Erfiðari	verkefni
Hve	stór	svæði?
Nemendur vinna verkefnablað 3.17 
(Flatarmál) í verkefnahefti Sprota 3a.

Verkefnin ganga út á að nemendur 
giski á stærð nokkurra svæða sem 
bæði eru með beinar og bognar 
útlínur.

Raunverkefni
Meiri	þjálfun	í	að	reikna	flatar-
mál
Á ljósritunarblaði 1 (Flatarmál) aftast 
í þessari bók eru verkefni svipuð 
þeim sem eru á bls. 11. Nemendur 
eiga að finna hve marga þríhyrninga 
þarf til að þekja mismunandi myndir. 
Á verkefnablaði 4.91 (Þríhyrningablað) 
eru þríhyrningar sem nemendur geta 
notað til að mæla með.

slíkar mælieiningar þarf til að þekja 
myndirnar fjórar.

Kennari leggur áherslu á það við 
nemendur hversu mikilvægt er að 
– mælieiningarnar séu hver upp við 

aðra þannig að ekki sé bil á milli 
þeirra;

– mælieiningarnar skarist ekki.

Nemendur geta valið um hvort þeir 
vilja nota einn ferning sem þeir færa 
til á myndinni eða hvort þeir nota 
nægilega marga ferninga til að þekja 
alla myndina.
■ Fengu allir í bekknum sama svar? 

Hver haldið þið að sé ástæðan ef 
svörin eru mismunandi?

Auðveldari	verkefni
Það er allnokkru erfiðara að mæla 
flatarmál með einni mælieiningu, sem 

Nr. 11
Nemendur ákveða sjálfir hvaða hluti/
fleti þeir mæla með spilum. Einnig í 
þessu verkefni búa þeir til töflu sem 
þeir skrá í hlutinn/flötinn, sem mæla 
skal, í vinstri dálk og fjölda spila, sem 
þarf til að þekja flötinn, í þann hægri.

Í stað spila má nota aðrar mæli-
einingar, t.d. A4-blöð eða dagblöð til 
að mæla stærri fleti og eldspýtna-
stokka eða strokleður til að mæla 
minni fleti.

 Bls. 11
Nr. 12
Nemendur klippa út ferning, eins og 
sjá má efst á blaðsíðunni í nemenda-
bókinni, með hliðarlengdunum 1,5 
cm (verkefnablað 4.90 (Rúðunet)). 
Síðan rannsaka þeir hve margar 
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13 Hvað eru lóðirnar stórar? Teldu reiti og finndu flatarmálið.
 a b

 c

 d 
  e

■ Hvor rétthyrningurinn er stærri? 
Hvernig getið þið fundið hvor er 
stærri – eða minni?

Klippa þá út og leggja annan ofan á 
hinn. Einnig má mæla fletina með 
litlum pappírsbútum, spilum o.fl. Á 
hvorum rétthyrningnum er pláss fyrir 
fleiri slíka búta?

Loks má nota rúðunet til að mæla 
fleti; þá má t.d. leggja flötinn ofan á 
rúðunetið, teikna kringum hann og 
fjarlægja hann síðan. Þannig er 
auðvelt að telja reitina. Einnig má 
ljósrita rúðunetið á glæru og þá er 
hægt að leggja glæruna ofan á flötinn.

Á verkefnablaði 91 (Flatarmál) í 
verkefnahefti Sprota 2b eru verkefni 
svipuð þeim sem eru á bls. 12.

■ Getum við búið til mynd sem er 8 
reitir að stærð en með minna um- 
mál? (Já, rétthyrningur, sem er 2 x 4 
reitir, hefur ummálið 12 lengdar-
einingar.)

Nr. 15
Nemendur finna flatarmál myndanna. 
Í þessu verkefni þurfa þeir einnig að 
telja hálfa reiti.
■ Hvernig getum við fundið flatarmál 

myndar a? (Tveir hálfir reitir verða 
samtals einn heill reitur.)

Auðveldari	verkefni
Bera	saman	mismunandi	fleti
Nemendur bera saman mismunandi 
fleti, t.d. tvo rétthyrninga sem 
teiknaðir hafa verið á A4-blað.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 12 
Nr. 13
Nemendur finna flatarmál lóðanna. 
Þeir telja reitina og nota þá sem 
mælieiningu fyrir flatarmál. Hluti af 
reitunum er þakinn. Því þurfa 
nemendur að reikna fjölda reitanna 
og nota rökhugsun til að finna hve 
margir reitir eru undir myndunum. 
Það liggur beinast við að telja fjölda 
reita í einni röð (eða dálki) og 
margfalda fjöldann með fjölda dálka 
(eða raða). Í stað þess að nota 
margföldun má nota endurtekna 
samlagningu; einnig má skipta 
flötunum upp í minni hluta, finna 
flatarmál hvers hlutar og leggja 
saman í lokin.

 Bls. 13 
Samræðumynd
Kennari og nemendur ræða um 
hvernig búa má til mynd á punkta-
blað (eða á pinnabretti með teygj-
um). Svæðið milli fjögurra punkta 
táknar eina mælieiningu. Hálf mæli-
eining fæst með því að draga 
teygjuna eftir hornalínunni þvert yfir 
„einn reit“, þ.e. svæðið innan fjögurra 
nagla.
■ Skrípó segir að myndin hans sé þrjár 

og hálf eining að flatarmáli. Hvernig 
má kanna að þetta sé rétt?

■ Hvert er flatarmál fyrstu myndar-
innar (þ.e. nr. 14a)? (2 einingar.)

Nr. 14
Nemendur finna flatarmál myndanna.
■ Hver þessara þriggja mynda er 

stærst? (Mynd c sem nær yfir 8 reiti.)
■ Hvert er ummál myndar c?  

(14 lengdareiningar.)

Viðfangsefni
■ Reikna flatarmál með reitum
■ Flatarmál á pinnabretti eða 

punktablaði
■ Staðlaðar mælieiningar, 

einkum cm2

■ Mælikvarði

Búnaður	
■ Punktablað (ljósritunarblað 2 

(Punktablað) aftast í þessari 
bók)
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13

14  Finndu flatarmál myndanna.
 a b c

15  Finndu flatarmál myndanna.
 a b c

Finndu flatarmál myndanna.

v

Flatarmál minnar myndar er 3    . 1
2

Flatarmál minnar myndar er 1.

Flatarmálið er

3     reitur.1
2

hluti sem eiga að vera í garðinum og 
um stærð þeirra.
– Leiksvæði, 60 reitir
– Sandkassi 8 reitir
– Rósabeð, 15 reitir
– Mataraðstaða, 12 reitir
– Grasflöt, 30 reitir

Taka þarf mið af hvaða rúðunet 
nemendur eiga að nota þegar 
ákveðið er hvaða hlutir eiga að vera 
með og hver stærð þeirra á að vera. 
Nemendur koma með tillögur um 
hluti í garðinn og stærð þeirra.

Búa	til	mismunandi	myndir	með	
sama	flatarmáli
Nemendur teikna mismunandi 
myndir á rúðustrikað blað eða 
punktablað eða búa þær til á 
pinnabretti en þær eiga að hafa sama 
flatarmál, t.d. 10 reiti. Nánari lýsing á 
þessu verkefni er á bls. 20.

Stærsta	flatarmálið	(spil)
Búnaður: Teningar og rúðustrikað 
blað (verkefnablað 3.15 (Rúðunet 1)  
í verkefnahefti Sprota 3a).

Spilið er fyrir 2–3 leikmenn. Allir 
nota sama rúðunetið. Þeir kasta 
tveimur teningum til skiptis. Talan á 
teningunum táknar hliðar í rétt-
hyrningi. Eftir að hafa kastað litar 
leikmaðurinn rétthyrninginn í sínum 
lit. Þegar búið er að lita alla reitina í 
rúðunetinu er spilinu lokið. Sá vinnur 
sem á flesta reiti.

Á myndinni sést að annar leikmaður-
inn hefur fengið tölurnar 4 og 5 á 
teningunum og hinn 3 og 4.

Raunverkefni	
Meiri	þjálfun	í	að	nota	pinna-
bretti	og	punktablað
Nemendur geta búið til eigin myndir 
á pinnabretti með teygjum áður en 
þeir leysa verkefnin á þessum 
blaðsíðum. Þá er hið ferningslaga 
svæði milli fjögurra nagla (eða punkta 
á punktablaði) notað sem mælieining. 
Nemendur teikna myndirnar, sem 
búnar eru til á pinnabretti, á punkta-
blað og skrá flatarmál þeirra.

Teikna	eigin	garð	eða	lóð
Búnaður: Rúðunet með reitum í 
stærðinni 1 x 1 cm (verkefnablað 
3.15 (Rúðunet 1) í verkefnahefti 
Sprota 3a).

Nemendur teikna eigin garð. Fá 
má þeim eftirfarandi upplýsingar um 

Erfiðari	verkefni	
Hvað	þekur	þú	stóran	flöt?
Þetta verkefni getur nemendum þótt 
skemmtilegt. Þeir eiga að finna hve 
stóran flöt líkami þeirra þekur. Þá er 
teiknað kringum nemandann meðan 
hann liggur á 
umbúðapappír. 
Síðan má mæla 
flötinn með því að 
þekja hann til 
dæmis með 
spilum eða búa til 
rúðunet með 
töflureglustiku, 
með rúðum  
1 dm x 1 dm að 
stærð. Hve margir 
slíkir reitir þekja 
flötinn?
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16 Hvert er flatarmál …

   d eldhússins?

 a herbergis 1? e herbergis 2?

 b baðherbergisins? f stofunnar?

 c verandarinnar? g allrar íbúðarinnar?

Mælieiningar fyrir f latarmál  
eru cm2 og m2.

herbergi 1

herbergi 2 eldhús

verönd

gangurstofa

baðherbergi

 gangsins? 1 2 m2
1 

m

1 m

1 fermetri

fersentimetri

1 cm2

1 cm

1 
cm

1 cm2 á myndinni jafngildir 1 m2 í eðlilegri stærð.

Í þessu verkefni eiga nemendur að 
finna hið raunverulega flatarmál 
herbergjanna. Að þessu sinni er ekki 
ætlast til að þeir læri ítarlega um 
mælikvarða. Myndin er þannig að cm 
og cm2 á myndinni samsvara m og 
m2 í raunveruleikanum. Nemendur 
geta talið reiti í hverju herbergi og 
litið á þá sem m2. 
■ Hvaða herbergi er minnst? (Gangur-

inn, hann er 12 m2.)
■ Er veröndin stærri en bæði svefn- 

herbergin? (Nei, annað er stærra,  
20 m2, en hitt er minna, 16 m2.)

 Bls. 15
Nr. 17
Nemendur finna flatarmál hinna 
ýmsu hluta í herberginu með því að 
telja hve marga reiti hver hlutur 

þannig að hægt sé að breyta ramm-
anum og brjóta hann saman. Nem-
endur munu þá uppgötva að flötur 
með ákveðið ummál (hér 4 m) getur 
haft mismunandi lögun og stærð.

Nr. 16
Í þessu verkefni telja nemendur reiti 
eins og þeir hafa áður gert. Munurinn 
er þó sá að þeir vita núna að 
hliðarlengd hvers reits er 1 cm. Þá 
má finna flatarmálið sem fjölda þeirra 
cm2 sem þekja hverja mynd.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 14
Samræðumynd
Kennari og nemendur ræða um 
þörfina fyrir að staðla mælieiningar. 
Ef kaupa á sand í sandkassa er 
nauðsynlegt að vita hve stór sand-
kassinn er. Ef við hringjum í þann 
sem selur sand getum við sagt: „Ég 
get þakið flötinn með 20 blöðum. 
Það er stærð sandkassans.“ En hvað 
gerist ef seljandinn notar lítil blöð til 
að mæla stærðina? Eða ef hann 
miðar við mjög stór blöð? Þá fáum 
við allt of lítið af sandi eða allt of 
mikið. Þess vegna eru fletir mældir 
með stöðluðum mælieiningum eins 
og fersentimetrum (cm2) eða 
fermetrum (m2). Þá veit seljandinn 
nákvæmlega hve stórt „blað“ var 
notað þegar flöturinn var mældur.

Kennari gerir nemendum grein 
fyrir hvað átt er við með fersenti-
metra og fermetra, þ.e.a.s. um er að 
ræða ferhyrninga eða nánar tiltekið 
ferninga þar sem allar hliðar eru 
nákvæmlega 1 cm eða 1 m á lengd. 
Einnig er til mælieiningin ferkílómetri.
■ Hvenær eru ferkílómetrar notaðir? 

(T.d. þegar lýst er stærð lands.)
■ Hvora mælieininguna, fersentimetra 

eða fermetra, myndir þú nota ef þú 
ættir að segja til um hve stór kennslu-
stofan okkar er? (Fermetra.)

Það getur verið skynsamlegt að 
kennari og nemendur búi til fermetra 
(m2) þannig að þeir fái á tilfinninguna 
hver stærð hans er. Gott er að nota 
umbúðapappír eða útbúa ramma 
með fjórum listum sem hver og einn 
er 1 metri á lengd. Listana má festa 
saman í hornunum með skrúfum 

Viðfangsefni
■ Samanburður á flatarmáli
■ Flatarmálsmælingar, cm2

■ Rétthyrningar með sama 
flatarmál en mismunandi 
ummál og rétthyrningar með 
sama ummál en mismunandi 
flatarmál

Búnaður	
■ Rúðustrikað blað,  

1 cm x 1 cm (ljósritunarblað 3 
(Rúðunet 1) aftast í þessari bók)
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17 a Hvort er meira pláss ofan á hillunni eða á skrifborðinu?

 b Hvort er stærra að flatarmáli, rúmið eða teppið?

 c Hvort er minna að flatarmáli, fataskápurinn eða skrifborðið?

18 a  Búðu til mismunandi rétthyrninga  
sem eru 24 cm2 að flatarmáli.

 b Finndu ummál rétthyrninganna.

19 a  Búðu til mismunandi rétthyrninga  
sem eru 20 cm að ummáli. 

 b Finndu flatarmál rétthyrninganna.

borð

rúm

teppi

skrifborð

sófi

fataskápur

hilla

■ Hvert er ummál hans? (20 cm.)
■ Og hvert er flatarmálið? (16 cm2, 

kennari skráir flatarmálið í miðjan 
rétthyrninginn). Hefði mátt finna 
flatarmál þessarar myndar án þess 
að telja reiti? (Já, með því að 
margfalda saman lengd og breidd.

Auðveldari	verkefni
Fá má nemendum ljósrit af mynd-
unum bæði á bls. 14 og 15. Þá geta 
þeir skyggt eða litað reiti jafnóðum 
og þeir telja þá.

Nemendur nota ferningslaga 
kubba til að búa til rétthyrninga í 
verkefnunum á bls. 15. Síðan teikna 
þeir tillögur sínar á rúðustrikuð blöð. 

Erfiðari	verkefni
Stærsta	kakan
Nemendur teikna 3–5 rétthyrninga á 
autt blað eða nota verkefnablað 4.89. 
(Gómsætar kökur! Hvert er flatarmál 
þeirra?) Kennari segir nemendum að 
myndirnar tákni kökur. Nemendur 
finna hvaða kaka er stærst og hver 
er minnst. Þeir finna sjálfir leið til að 
bera saman stærð flatanna. Einhverjir 
munu ef til vill mæla lengd og breidd 
og margfalda. Önnur aðferð er að 
klippa myndirnar út og láta eina ofan 
á aðra. Enn ein aðferð er að leggja 
kökumyndirnar ofan á rúðunet og 
telja síðan hve marga reiti hver og 
ein þekur.

Raunverkefni
Búa	til	íbúð	
Nemendur búa til „draumaíbúðina“ 
sína á rúðunet þar sem reitirnir eru 
1 cm x 1 cm á stærð (ljósritunarblað 
3 (Rúðunet 1) aftast í þessari bók), 
sbr. verkefnin á bls. 14. Rétt er að 
nemendur ræði fyrir fram um 
hvernig herbergi þeir myndu óska 
sér ef þeir hefðu tækifæri til að 
ákveða nákvæmlega hvernig íbúðin 
ætti að vera. Nemendur geta látið 
íbúðina ná yfir tæplega hálft A4-blað. 
Vilji kennari gera meira úr þessu 
verkefni geta nemendur búið til aðra 
hæð á neðri hluta blaðsins.

Nemendur merkja herbergin, skrá 
flatarmál hvers þeirra og bera saman 
stærð þeirra: Hvaða herbergi er 
stærst? Hvort svefnherbergjanna er 
stærra?

að teikna rétthyrninga sína á töfluna 
og skrá hliðarlengdirnar. 
■ Hvaða rétthyrning gerðir þú? (T.d. 6 

cm x 4 cm.) Teiknaðu hann á töfluna 
og skráðu lengdirnar 6 cm og 4 cm 
við réttar hliðar.

■ Hvert er ummál þessa rétthyrnings? 
(20 cm.)

Nr. 19
Nemendur teikna mismunandi 
rétthyrninga með ummálið 20 cm. 
Þeir nota einnig rúðunet hér.

Niðurstöðurnar má draga saman 
með því að nemendur teikna 
rétthyrninga sína á töfluna og skrá 
lengdir hliðanna á hverja mynd.
■ Hvaða rétthyrning gerðir þú? (T.d. 8 

cm x 2 cm.) Teiknaðu hann á töfluna 
og skráðu lengdirnar 8 cm og 2 cm 
við réttar hliðar.

þekur. Hér á það ekki við að hver 
reitur samsvari 1 m2.

Af verkefninu kynnast nemendur 
því að það er ekki alltaf auðvelt að 
bera saman flatarmál flata með því 
að styðjast einungis við augnmálið.

Nr. 18
Nemendur teikna á rúðustrikuð 
blöð mismunandi rétthyrninga, alla 
með flatarmálið 24 cm2. Ef reitirnir í 
reikningshefti nemenda eru ekki af 
hæfilegri stærð má teikna rétthyrn-
ingana á ljósritunarblað 3 (Rúðunet 1) 
aftast í þessari bók, klippa þá út og 
líma inn í reikningsheftin. Þótt 
reitirnir í reikningsheftunum séu 
aðeins um það bil 1 x 1 cm þá er 
það í lagi.

Kennari dregur niðurstöðurnar 
saman með því að biðja nemendur 
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20 Hve margir cm2 eru rétthyrningarnir?       = 1  cm2

B

C

D

Þessi hlið er 
3 cm.Þessi hlið er 

6 cm.

A

 6 · 3 =  1 8 
  Flatarmálið er 1 8. cm2.

Erfiðari	verkefni
Kanna	tengsl	flatarmáls	og	
ummáls
Nemendur geta teiknað þrjá rétt-
hyrninga, t.d. 2 x 3, 2 x 6 og 3 x 5 cm 
að stærð. Nemendur
1. finna flatarmál og ummál rétt-

hyrninganna;
2. rannsaka hvað gerist varðandi 

flatarmálið og ummálið þegar 
hliðarnar eru tvöfaldaðar, þ.e.a.s. 
þegar hliðarnar verða 4 x 6, 4 x 12 
og 6 x 10.

Raunverkefni
Rétthyrningaspilið	
Búnaður: Rúðustrikað blað, spila-
stokkur án mannspila eða tveir 
teningar.

Spilið er fyrir 2–3 leikmenn. Sá 
sem byrjar dregur spil úr spilabunk-

Nr. 22
Nemendur teikna þrjá rétthyrninga 
með hliðarlengdir, sem gefnar eru 
upp í verkefninu, og nota til þess 
reglustiku. Síðan finna þeir flatarmál 
rétthyrninganna þriggja.
 
Auðveldari	verkefni
Kennari ljósritar rúðustrikað blað 
með reitum í stærðinni 1 cm x 1 cm 
á glæru (ljósritunarblað 3 (Rúðunet) 
aftast í þessari bók). Leyfið nem-
endum, sem þess þurfa, að leggja 
glæruna ofan á rétthyrningana í 
nemendabókinni. Þannig geta 
nemendur beinlínis séð fjölda cm2 og 
talið þá.

Rétthyrningana í verkefni nr. 22 á 
bls. 17 geta nemendur búið til á 
rúðustrikað blað og talið reitina í 
stað þess að mæla með reglustiku.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 16 
Nr. 20
Nemendur finna flatarmál rétthyrn-
inganna. Rúðunet er ekki teiknað inn 
á myndirnar þannig að erfiðara er að 
telja reitina einn í senn. Nemendur 
finna sjálfir aðferðir við að finna 
flatarmálið. Lítil strik eru teiknuð á 
hliðar rétthyrninganna sem afmarka 
sentimetra þannig að ekki er 
nauðsynlegt að mæla hliðarnar með 
reglustiku.

Einhverjir nemendur munu að 
líkindum leggja saman raðirnar eða 
dálkana. Flatarmál rétthyrningsins í 
sýnidæminu verður þá 6 + 6 + 6 eða 
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3. Margir nem- 
endur munu áreiðanlega muna eftir 
margföldun í rúðuneti og tengja 
þessa tvo námsþætti saman með því 
að nota reikniaðgerðina 3 � 6 eða  
6 � 3. Kennari gerir sér far um að 
taka eftir mismunandi aðferðum 
nemenda og biður þá að segja hver 
öðrum frá þeim. Á þessu stigi er ekki 
ætlast til þess nemendur læri 
ákveðna formúlu til að reikna 
flatarmál rétthyrninga en gott er ef 
þeir geta notfært sér fyrri reynslu af 
margföldun í rúðuneti. Hins vegar 
þurfa þeir að öðlast þá reynslu að 
það að margfalda saman fjölda reita í 
röð og fjölda raða er árangursrík 
aðferð við að reikna út fjölda reita í 
rétthyrningi. Mikilvægt er að kennari 
leggi áherslu á að um sé að ræða 
talningu á reitum en ekki aðgerðina 
„lengd sinnum breidd“.

 Bls. 17
Nr. 21
Nemendur finna flatarmál myndanna. 
Lítil strik eru teiknuð á hliðar 
rétthyrninganna þannig að strangt til 
tekið er ekki nauðsynlegt að mæla 
hliðarnar með reglustiku en samt 
sem áður er mælt með að nemendur 
geri það.

Viðfangsefni
■ Flatarmál rétthyrninga
■ Mæla flatarmál í cm2

Búnaður	
■ Reglustika
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21 Finndu flatarmál rétthyrninganna.

22 a Teiknaðu þrjá rétthyrninga með þessar hliðar:
 •  Rétthyrningur A: 3 cm og 5 cm 
 •  Rétthyrningur B: 4 cm og 6 cm
 •  Rétthyrningur C: 3 cm og 13 cm

 b Finndu flatarmál þessara þriggja rétthyrninga.

 0 1 2 3 4 5

A

B

C

D

 5 · 2 = 1 0 
  Flatarmálið er 1 0 cm2.

Raða	eftir	flatarmáli	2
Þetta er svipað verkefninu sem lýst 
er hér á undan nema að því leyti að 
rúðunet er ekki hinum megin á 
myndinni. Nemendur – eða kennari 
– klippa myndir út úr lituðum pappír 
og nemendur raða þeim eftir stærð/
flatarmáli. Síðan eiga þeir að giska á 
hvert flatarmálið er. Þar næst finna 
þeir hið rétta flatarmál með því að 
teikna útlínur myndanna á rúðu-
strikað blað með reitum í stærðinni  
1 cm x 1 cm.

að þá verður hæsta margfeldið 36, 
þ.e. 6 � 6.

Raða	eftir	flatarmáli	1
Nemendur nota rúðunet með  
2 cm x 2 cm stórum reitum (verk-
efnablað 3.16 (Rúðunet 2) í verkefna-
hefti Sprota 3a). Þeir líma rúðunetið 
á litapappír þannig að önnur hliðin er 
þá lituð en hin er með rúðuneti.

Nemendur fá nú það verkefni að 
klippa út alls kyns myndir, helst eftir 
heilum reitum. Síðan skiptast þeir á 
myndum og leggja myndirnar á borð 
með lituðu hliðina upp. Nemendur 
raða nú myndunum eftir flatarmáli 
þeirra, t.d. í röð frá þeirri minnstu til 
þeirrar stærstu. Síðan geta þeir snúið 
myndunum við, talið reitina og 
kannað hvort stærðarröðin var rétt.

anum og teiknar lárétt strik á 
rúðunetið í þeirri lengd sem spilið 
segir til um. Næsti leikmaður dregur 
einnig spil og teiknar lárétt strik í 
samræmi við spilið sem hann dró. 
Þegar kemur aftur að fyrsta leik-
manni dregur hann aftur spil og 
teiknar lóðrétt strik í þeirri lengd, 
sem spilið segir til um, og lætur 
strikin tvö byrja eða enda í sama 
punkti. Síðan lýkur hann við að 
teikna rétthyrning út frá strikunum 
tveimur. Hinn leikmaðurinn eða hinir 
gera hið sama. Sá vinnur þessa 
umferð sem hefur teiknað rétthyrn-
ing með stærsta flatarmálið.

Einnig má aðlaga þetta spil 
nemendum sem eru misvel á vegi 
staddir í margföldunartöflunni. Til 
dæmis verður spilið einfaldara ef 
notaður er venjulegur teningur því 

Hugmyndir	og	athugasemdir



18 19

18
7 • Ummál og flatarmál

SPIL Hver fær stærsta flatarmálið?

LEIKREGLUR
Spilið er fyrir tvö lið með tveimur leikmönnum í hvoru liði. Fjórum teningum er 
kastað. Leikmenn leggja saman tvær og tvær tölur sem upp koma. Síðan teikna  
þeir rétthyrning þar sem summurnar ákvarða annars vegar lengd hans og hins 
vegar breidd. Flatarmál rétthyrningsins segir til um stigin sem liðið fær. Það lið 
vinnur sem hefur f leir i stig ef tir f imm umferðir.

Flatarmálið verður  
7 • 10, það er 70 cm2.

3 + 4 er jafnt og 7. Þá verður 
önnur hlið rétthyrningsins  

7 cm á lengd.
Hin hliðin verður 4 plús 6,  

það er 10 cm.

Stig

Umferð Lið 1 Lið 2

1 70

2

hornalínu í þremur reitum. 
Það merkir að sá hluti, sem 
sýndur er hér á myndinni, 
þekur 1,5 cm2.

Auðveldari	verkefni
Spilið á bls. 18 verður auðveldara ef 
nemendur nota aðeins einn tening.

Nemendur, sem eiga mjög erfitt 
með að skilja flatarmál, geta unnið 
eftirfarandi verkefni:

Kennari ljósritar rúðunet með  
1 cm x 1 cm stórum reitum á glæru 
(ljósritunarblað 3 (Rúðunet) aftast í 
þessari bók). Nemendur, sem þess 
þurfa, geta lagt glæruna ofan á 
rétthyrningana í bókinni. Þannig geta 
þeir séð cm2 og talið reitina.

Í stað þess að kasta fjórum teningum 
geta nemendur kastað tveimur 
teningum með tölum hærri en 6. 
Einnig má draga tvö spil úr spila-
stokki (annaðhvort með spilum upp í 
10 eða með mannspilunum sem 
tákna þá 11 (gosi), 12 (drottning) og 
13 (kóngur).

 Bls. 19
Nr. 23
Nemendur finna flatarmál myndanna. 
Kennari getur ákveðið hvort nem-
endur gefa svörin upp í fjölda reita 
eða cm2.

Mynd B getur verið nokkuð snúin 
og líklega þarf að gefa einhverjum 
nemendum vísbendingu um hvernig 
leysa má það verkefni.

Ljóst er að þær tvær hliðar, sem 
eru ekki samsíða í trapisunni, mynda 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 18
Spil
Spilið er fyrir tvo leikmenn eða fyrir 
lið með tveimur leikmönnum í hvoru. 
Þeir kasta fjórum teningum til skiptis. 
Leikmenn leggja saman tvo og tvo 
teninga og teikna rétthyrning þar 
sem summurnar segja til um lengd 
og breidd. Síðan finna leikmennirnir 
flatarmál rétthyrningsins. Þeir geta 
notað þá aðferð sem þeir kjósa 
sjálfir. Fljótlegast er að margfalda 
summurnar tvær saman. Að lokum 
skrifa leikmenn svarið inn í rétt-
hyrninginn.

Þetta endurtaka þeir fimm sinnum. 
Ekki skiptir máli þótt rétthyrning-
arnir leggist hver ofan á annan. 
Flatarmálið segir til um stigin í hverri 
umferð. Sá leikmaður eða það lið 
vinnur sem hefur flest stig eftir fimm 
umferðir.

Með því að kasta fjórum teningum 
er hægt að búa til mismunandi 
ferhyrninga í hvert sinn. Ef leikmaður 
fær 1, 2, 5 og 6 á teningunum getur 
hann til dæmis lagt saman 1 + 2 = 3 
og 5 + 6 = 11. Þá verður rétthyrn-
ingurinn 33 cm2. Stærst flatarmál fæst 
ef hliðarnar eru sem jafnastar að 
lengd. Í sýnidæminu geta leikmenn 
búið til hliðarnar 4 + 5 = 9 og 6 + 3 
= 9 þannig að flatarmálið verður 81 
cm2. Ekki er nauðsynlegt að segja 
leikmönnum þetta en rétt er að 
hvetja þá til að kanna málið á eigin 
spýtur.
■ Skiptir máli hvaða teningar eru lagðir 

saman eða breytist flatarmálið eftir 
því?

Viðfangsefni
■ Að mæla flatarmál með cm2

Búnaður	
■ Teningar, rúðustrikað blað 

(ljósritunarblað 3 (Rúðunet) 
aftast í þessari bók).
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23 Finndu flatarmál myndanna.

A

D

C

E

Hve	marga	reiti	þekja		
myndirnar?
Á verkefnablaði 4.95 (Flatarmál) eru 
verkefni, sem flokka má undir 
þrautalausnir, þar sem nemendur eiga 
að finna út hve marga heila reiti á 
rúðuneti myndirnar þekja.

Raunverkefni
Tangram
Á verkefnablaði 4.92 (Tangram) er 
snið af tangram-púsluspili. Best er að 
ljósrita sniðið á þykkan pappír og líma 
bókaplast yfir. Nemendur geta prófað 
að búa til með bútunum alls konar 
myndir (sjá verkefnablöð 4.93 og 4.94 
(Búa til tangram-myndir 1 og 2).

Nemendur geta einnig valið búta 
úr púsluspilinu og búið til myndir 
svipaðar þeim sem eru á bls. 11 í 
nemendabókinni. Að lokum geta þeir 
búið til verkefni hver fyrir annan.

Erfiðari	verkefni
Nemendur geta búið til verkefni, sem 
samsvara þeim sem eru á bls. 19, 
handa bekkjarfélögunum. Kennari 
ljósritar rúðunet (ljósritunarblað 3 
(Rúðunet) aftast í þessari bók) á 
litaðan pappír. Nemendur klippa út 
myndir eftir reitunum og líma þær á 
hvítt rúðunet þannig að reitir 
litablaðsins snúi niður.
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Próf

1 Mældu og finndu ummál myndanna.

 a b

2 Finndu flatarmál myndanna. 
 a b c

3 Teiknaðu rétthyrning með 2 cm og 7 cm hliðar.

 a Hvert er ummál rétthyrningsins?

 b Hvert er flatarmál rétthyrningsins?

4 a Teiknaðu rétthyrning sem er 16 cm að ummáli.

 b Hvert er flatarmál rétthyrningsins?
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Mismunandi	myndir	með	sama	
flatarmál
Nemendur teikna mismunandi 
myndir á rúðustrikað blað, punkta-
blað eða búa þær til á pinnabretti en 
myndirnar eiga að hafa sama flatar-
mál. Þær geta t.d. haft flatarmálið 10 
reiti.

Önnur hugmynd er að skipta 
nemendum í litla hópa sem eiga að 
búa til ólíkar myndir með ákveðnu 
flatarmáli. Hóparnir fá úthlutað 
mismunandi flatarmáli. Myndirnar eru 
límdar á A3-blað og flatarmálið er 
skráð á miðju blaðsins. Blöðin eru 
síðan hengd upp og haldin sýning á 
A3-blöðum með ólíkum myndum 
með sama flatarmál. Best er að 
hóparnir fái mjög mismunandi 
flatarmál til að vinna úr: einn hópur-
inn býr t.d. til myndir með 4 reitum, 

Auðveldari	verkefni
Kennari leggur áherslu á að nem-
endur átti sig á muninum á ummáli, 
sem er lengdin kringum myndirnar, 
og flatarmáli sem er stærð flatarins 
sem myndin afmarkar.

Auðveldara er fyrir nemendur að 
mæla flatarmál ef þeir fá að þekja 
myndirnar með kubbum, sem eru  
1 cm x 1 cm á stærð, eða nota glæru 
með rúðuneti.

Nemendur sem þurfa meiri æfingu 
í þessu geta unnið verkefni á bls. 4–9 
í æfingahefti Sprota 4b.

Erfiðari	verkefni
Nemendur, sem ráða við erfiðari 
verkefni, geta snúið sér strax að 
næstu blaðsíðu.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 20 Próf
Nr. 1
Nemendur finna ummál myndanna 
tveggja.

Nr. 2
Nemendur finna flatarmál myndanna 
þriggja. Varðandi fyrstu tvær mynd-
irnar geta nemendur allt eins talið 
reiti eins og að mæla með reglustiku.

Nr. 3
Nemendur teikna rétthyrning 
samkvæmt uppgefnum fyrirmælum. 
Síðan finna þeir ummál og flatarmál 
rétthyrningsins.

Nr. 4
Nemendur teikna rétthyrning með 
ummálið 16 cm. Þeir geta notað 
reitina í reikningshefti sínu. Það er í 
lagi að nemendur gefi upp mál sem 
er nærri réttu lagi. Síðan eiga þeir að 
finna flatarmál rétthyrningsins. Það 
eru margar mögulegar lausnir og það 
nægir að nemendur finni eina lausn 
en ekki er verra ef einhverjir finna 
fleiri en eina.

 Bls. 21 Æfingasíða 1
Nr. 24
Nemendur mæla hliðarlengdir 
myndanna með reglustiku. Síðan 
leggja þeir hliðarlengdirnar saman til 
að finna ummálið. Nemendur geta 
ýmist notað millimetra eða senti-
metra.

Nr. 25
Nemendur nota rúðunetið til að 
finna flatarmál rétthyrninganna.

Viðfangsefni
■ Ummál
■ Flatarmál
■ Lengdarmælingar

Búnaður	
■ Reglustika
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24 Mældu og finndu ummál myndanna.
 a b

25 Hvert er flatarmálið?
 a c

 b d

Æfingasíða 1

ÆFINGAHEFTI 4b BLS. 3–10

annar með 6, hinir með t.d. 10, 13, 17 
og 25 reitum. Þá verður mikill munur 
á blöðunum á sýningunni.

Það reynir meira á nemendur ef 
kennari bendir þeim á að búa til 
myndir með hálfum reitum og að 
tveir hálfir reitir samsvari einum 
heilum reit.

Loks skal bent á að láta nemendur 
búa til verkefni hvern fyrir annan. 
Einn nemandi býr til mynd í rúðuneti, 
á punktablaði eða pinnabretti og 
annar nemandi á að finna flatarmálið.



22 23

Æfingasíða 2

22

ÆFINGAHEFTI 4b BLS. 8–12

26  Teiknaðu myndirnar þannig að flatarmálið verði rétt. Finndu ummál 
myndanna.

a b

c

d e

gf

Flatarmálið er
16 cm2 F = 12 cm2

F = 30 cm2

F = 25 cm2 F = 30 cm2

F = 21 cm2F = 36 cm2
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fyrsta rétthyrninginn geta nemendur 
því stungið upp á stærðinni 8 � 2 en 
ekki 16 � 1.

Flatarmálið	er	60
Fá má einhverjum nemendum 
erfiðara verkefni sem felst í að finna 
allar lausnir á því hvernig rétthyrn-
ingur, sem er 60 cm2 að stærð, getur 
verið í laginu. Nemendur geta notað 
kubba eða litað reiti í rúðuneti og 
þeir geta takmarkað sig við tölur 
sem þeir ráða við.

Lausnir með heilum tölum:
2 � 30, 3 � 20, 4 � 15, 5 � 12 og 6 � 10.

Raunverkefni
Heilabrot
Nemendur teikna rétthyrninga í 
rúðunet, t.d. í stærðinni 10 � 4, 18 � 8 
og 2 � 16 reitir. Kennari segir nem-

stærðinni 1 cm x 1 cm. Þá geta þeir 
séð hve marga kubba – eða reiti – 
þarf til að fylla út í hina mismunandi 
rétthyrninga.

Í síðasta verkefninu á bls. 22 er 
einnig auðveldara að nota ferhyrnda 
kubba sem hjálpartæki.

Erfiðari	verkefni
Nemendur búa til rétthyrninga sem 
hafa sama flatarmál og rétthyrning-
arnir á bls. 22. Eina reglan er sú að 
rétthyrningarnir verða að hafa meira 
en eina línu (eða dálk). Varðandi 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 22 Æfingasíða 2
Nr. 26
Nemendur ljúka við að teikna 
rétthyrningana með réttu flatarmáli í 
reikningsheftin sín. Síðan finna þeir 
ummál hvers rétthyrnings.

Í verkefnum a-c er lengd annarrar 
hliðarinnar gefin en í verkefnum f og 
g er aðeins gefið flatarmálið. Það 
þýðir að margir möguleikar eru á 
réttum svörum. Í f-lið eru eftirfarandi 
svör möguleg:
– 1 � 36
– 2 � 18
– 3 � 12
– 4 � 9
– 6 � 6

Í g-lið er aðeins möguleikinn 3 � 7 til 
viðbótar við 1 � 21.

 Bls. 23 Við vinnum saman
Nr. 27 og 28
Nemendur bera saman stærð 
svæðanna, sem lituð eru í mismun-
andi litum. Kennari gætir þess að 
hjálpa nemendum ekki í upphafi og 
lætur þá reyna að finna svörin upp á 
eigin spýtur.
Þetta verkefni má leysa á mismunandi 
vegu og hentar því ekki einungis 
duglegustu nemendunum. Þeir geta 
notað reglustiku og skipt svæðunum 
upp í minni rétthyrninga. Einnig má 
leggja gegnsætt blað ofan á mynd-
irnar og teikna bútana í gegn. Síðan 
klippa nemendur bútana út og leggja 
þá hvern ofan á annan til að bera 
saman stærð þeirra. Loks má nota 
gegnsætt rúðunet, leggja það ofan á 
bútana og telja reitina.

Þar að auki má hvetja nemendur 
til að bera bútana saman og finna 
hver er stærstur og hver minnstur. Ef 
til vill geta þeir giskað á stærðina 
áður en þeir mæla flatarmálið, þ.e. 
raða þeim fyrir fram frá þeim stærsta 
til þess minnsta.

Auðveldari	verkefni
Flatarmálsmælingar á þessum 
blaðsíðum verða töluvert auðveldari 
ef nemendur geta notað kubba eða 
gegnsætt rúðunet með reitum í 

Viðfangsefni
■ Flatarmál og ummál
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PrófVið vinnum saman

2323

27 Hvert er flatarmál lituðu svæðanna hvers um sig?

28 Hvert er flatarmál lituðu svæðanna hvers um sig?

A

B

C
D

E

A

B

C

D

verði stór í samanburði við uppruna-
legu myndina. Margir munu áreiðan-
lega halda því fram að myndin verði 
helmingi minni. Svo er ekki raunin því 
hún verður fjórðungur af stóru 
myndinni Ástæðan er sú að myndin 
er minnkuð um helming í báðar áttir, 
bæði á breiddina og lengdina.

2 cm

2 cm

1 cm

1 cm

Minni myndin verður nú snið fyrir 
límmiða. Nemendur klippa myndina 
út í heilu lagi og þar með er mynstr-
ið komið. Þeir teikna nú eftir 
mynstrinu á bakhlið límmiðablaðsins 
og klippa þá mynd út. Köllum þessa 
mynd grunnmynd en hún er í einum 
lit. Nú klippa nemendur mynstrið í 
sundur og teikna kringum mynstur-
hlutana á límmiðapappír í mismun-
andi litum. Þeir líma síðan þessa hluta 
ofan á grunnmyndina sem þá tekur á 
sig ýmsa liti.

• Hver fær stærsta flatarmálið?  
Lýst á bls. 18 í nemendabókinni.

Búa	til	límmiða
Búnaður: Rúðustrikað blað (helst 
millimetrablað), skæri, límmiðablað. 
(Slík blöð má fá í föndurbúðum eða 
skólavörubúðum).

Nemendur teikna mynd sem síðan 
á að búa til í stærðinni 2 : 1. Þeir 
teikna myndina á rúðustrikað blað 
og reyna að fylla allt blaðið út. Það 
borgar sig að nota millimetrapappír 
því þá er auðveldara að skipta 
reitunum í hálfa reiti. Síðan teikna 
þeir sömu mynd á nýtt rúðustrikað 
blað en í þetta sinn eiga allar hliðar 
myndarinnar að vera helmingi styttri.

Áður en nemendur byrja að 
minnka myndina má ræða við þá um 
hvað þeir haldi að nýja, minni myndin 

endum að rétthyrningarnir tákni 
efnisbúta sem þurfi að klippa niður í 
litla klúta. Klútarnir eiga að vera í 
stærðinni 2 � 2 reitir. Hve marga 
klúta er hægt að fá úr hverjum 
efnisbút?

Á verkefnablaði 4.96 (Hve stór eru 
herbergin?) eru fleiri heilabrot um 
flatarmál og ummál.

Spil
Margvíslegum spilum og verkefnum 
er lýst fyrr í þessum kafla. Nemendur 
geta spilað og unnið þessi verkefni 
nokkrum sinnum, t.d.:
• Hnitakerfisspilið sem lýst er á bls. 

9
• Stærsta flatarmálið, bls. 13
• Mismunandi myndir með sama 

flatarmáli, bls. 21
• Stærsta kakan, bls. 15
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Margföldun og deiling 28

Auðveldari	verkefni
Nemendur, sem enn eru í basli með 
margföldunartöflurnar, munu hafa 
gott af því að spila Hver fær flesta 
mola? Sjá kaflann Raunverkefni. Þeir 
geta teiknað til að finna svörin við 
margföldunardæmunum. Hættan er 
sú að nemendur telji einn mola í einu. 
Hægt er að telja þá ofan af slíkum 
vinnubrögðum með því að hylja 
molana og spyrja: Geturðu fundið 
svarið einungis með því að hugsa?

Það er afar þýðingarmikið að nem-
endur læri að telja 2, 5 og 10 í einu. 
Þess vegna er nauðsynlegt að æfa 
þessar margföldunartöflur vel. Nota 
má myntir, t.d. fimmkalla og tíkalla, 
því þá geta nemendur ekki talið einn 
(eina einingu) í senn.
■ Hvað eru þetta margar krónur? 

(Kennari sýnir 4 fimmkalla.)

■ Fimmtán skærum þarf að skipta milli 
borðanna fjögurra. Hve mörg skæri 
verða þá á hverju borði? (Þrenn skæri 
og þrenn afgangs. Eða: 4, 4, 4 og 3.)

■ Hve margir reitir eru í minna 
rúðunetinu á töflunni? (12.)

■ Hvernig reiknuðuð þið það út?  
(T.d. 4 + 4 + 4.)

■ Má reikna þetta á fleiri vegu?  
(T.d. 3 + 3 + 3 + 3.)

■ Getið þið skrifað það sem margföld-
unardæmi? (4 � 3 eða 3 � 4.)

 Bls 25
Nr. 1–3 
Nemendur finna fjölda blýanta 
strokleðra og reglustika. Tíu  
blýantar eru í hverjum pakka,  
5 strokleður og 7 reglustikur. 
Nemendur skrá margföldunardæmi 
eins og í sýnidæminu.

8	 Margföldun	og	
deiling	2

Í	þessum	kafla	eru	margföldunar-
töflurnar	rifjaðar	upp	til	að	
nemendur	nái	frekara	valdi	á	
þeim.	Þeir	munu	nota	margföldun	
og	deilingu	í	verkefnum	úr	daglegu	
lífi,	m.a.	með	því	að	leysa	orða-
dæmi.	Þeir	nota	margföldun	bæði	
sem	endurtekna	samlagningu	og	í	
rúðuneti.	Enn	fremur	læra	nem-
endur	að	skipta	margföldunar-
dæmum	upp	í	einfaldari	hluta,	
t.d.:	8	·	4	er	jafnt	og	5	·	4	+	3	·	4	
eða	4	·	4	+	4	·	4.	Þessi	aðferð	er	
notuð	í	margföldun	með	tveggja	
stafa	tölu	þannig	að	dæmið	15	·	6	
má	reikna	sem	10	·	6	+	5	·	6.	Þar	
að	auki	munu	nemendur	kynnast	
því	að	víxlreglan	gildir	í	marg-
földun,	þ.e.a.s.	að	röð	þáttanna	
skiptir	ekki	máli	fyrir	svarið.

Nemendur	munu	einnig	læra	
deilingu,	bæði	sem	skiptingu	og	
deilingu	sem	endurtekinn	frádrátt.	
Áhersla	er	lögð	á	að	skýra	tengslin	
milli	margföldunar	og	deilingar.

Viðfangsefni
■ Margföldun og deiling í 

verkefnum úr daglegu lífi
■ Endurtekin samlagning

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 24
Samræðumynd
Kennari býr til til margföldunar- og 
deilingardæmi út frá myndinni. Leggja 
þarf sérstaka áherslu á tengslin milli 
endurtekinnar samlagningar og marg-
földunar.
■ Hve marga litblýanta þarf að útvega 

fyrir hvert borð á myndinni ef hver 
nemandi þarf 4 litblýanta? (16.)

■ Hvernig hugsaðir þú þegar þú 
reiknaðir þetta dæmi?

■ Getur einhver farið með tvítöfluna án 
þess að horfa á bókina? (Einn 
nemandi svarar eða allir í kór.)

■ Ef 8 blýantar eru í einum pakka 
– hvað eru þá margir blýantar í 5 
pökkum? (40.)

■ Fimm reikningshefti eru í einum 
pakka. Nú þarf hver nemandi eitt 
hefti. Hve marga pakka þarf þá?
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1 Hve margir eru blýantarnir?  
 Búðu til margföldunardæmi.

 

2 Hvað eru strokleðrin mörg?  
 Búðu til margföldunardæmi.

3 Hve margar eru reglustikurnar?  
 Búðu til margföldunardæmi.

a  
 

c  
 

e  
 

b  d  
 

f  
 

a  
 

c  
 

e  
 

b  d  
 

f  
 

5 stk.

5 stk.

5 stk.

5 stk.

5 stk.

5 stk.
5 stk.

5 stk.

5 stk.

5 stk.

5 stk.

5 stk.

5 stk. 5 stk. 5 stk.

5 stk.

5 stk.

5 stk.

5 stk.

5 stk.

5 stk.

5 stk.

5 stk. 5 stk.

5 stk.

5 stk.

5 stk.

5 stk.

5 stk.

5 stk.

5 stk. 5 stk. 5 stk.

5 stk.

5 stk.

5 stk.

a 
 

c 
 

e 
 

b d 
 

f 
 

7 stk.

7 stk.

7 stk.7 stk.7 stk.

7 stk. 7 stk.

7 stk.7 stk.7 stk.

7 stk.

7 stk.

7 stk.7 stk.7 stk.

7 stk. 7 stk.

7 stk.

7 stk.7 stk.7 stk.

7 stk.7 stk.7 stk.

7 stk. 7 stk.

7 stk. 7 stk.

= 10

= 55 stk.
strokleður

= 7

4 · 1 0 = 4 0

Sá vinnur sem á flesta mola eftir t.d. 
10 umferðir.

Afbrigði af spilinu:
Notaður er teningur með stærri 
tölum eða tveir teningar sem lagðir 
eru saman til að fá annan þáttinn eða 
báða. Fyrra kastið táknar fjölda poka 
og hið síðara mola í hverjum poka. 

Margföldunarbingó
Spilaborðið er rúðunet með 4 x 4 
eða 5 x 5 reitum (verkefnablað 32 
(Bingóspjald) í verkefnahefti Sprota 1). 
Leikmenn skrifa í reitina tölur sem 
eru í margföldunartöflunum frá 1 � 1 
til 6 � 6 (eða jafnvel allt upp í títöfl-
una ef leikmenn nota teninga með 
stærri tölum eða ef þeir draga spil úr 
spilabunka án mannspila). Skrifa má 
sömu töluna oftar en einu sinni en 
aðeins má krossa yfir eina tölu í 
hverri umferð.

Afbrigði 1:
Kennarinn kastar tveimur teningum, 
les tölurnnar upphátt og skráir þær á 
töfluna. Nemendur margfalda 
tölurnar saman og krossa yfir svarið 
á spilaborðinu ef svarið er þar að 
finna. Í fyrstu má hafa þá reglu að sá 
vinni sem fyrstur fær fjóra eða fimm 
í röð. Síðan má nota regluna um að 
krossa þurfi yfir allar tölurnar á 
spilaborðinu til að vinna.

Afbrigði 2:
Nemendur spila saman í hópum 
þannig að leikmenn í hverjum hópi 
kasta einum eða tveimur teningum til 
skiptis eftir getustigi hópsins. Skrá 
þarf niður hvað upp kemur á 
teningunum hverju sinni til að hægt 
sé að ganga úr skugga um að 
sigurvegarinn hafi krossað yfir réttar 
tölur. Þeir sem þurfa ef til vill að æfa 
3- og 4-töfluna geta þá kastað einum 
teningi og jafnframt mynt eða 
einhverju slíku þar sem búið er að 
skrifa 3 öðrum megin og 4 hinum 
megin. Síðan margfaldar leikmaður-
inn saman töluna á teningnum og 
töluna á myntinni. Í öðrum hópi má 
ákveða að talan 1 á teningnum tákni 
7, talan 2 tákni 8 og talan 3 tákni 9.

Hver	fær	flesta	mola?	(spil)
Búnaður: Teningur
Spilið er fyrir 2–4 leikmenn. Þeir 
kasta tvisvar teningi til skiptis. Fyrra 
kastið táknar fjölda poka og hið 
síðara fjölda mola í hverjum poka.

Dæmi: Í fyrra kastinu fær leik-
maður 3 og teiknar – eða skrifar –  
3 poka. Í síðara kastinu fær hann 5, 
þ.e. 5 mola í hverjum poka. Fjöldi 
molanna, sem hann fær í þessari 
umferð, er þá 3 � 5 = 15 molar.

Nemendur þurfa ekki að teikna 
poka eða mola nema þeim finnist 
hjálp í því. Þeir þurfa að skrifa 
margföldunardæmið og svarið.  
Gott er að styðjast við töflu.

Margföldunardæmi Fjöldi mola

3 � 5 = 15

…

Summa:

Erfiðari	verkefni	
Kennari segir nemendum að fleiri 
hlutir séu í hverjum pakka, t.d. 11 
eða 13 blýantar, 15 strokleður og 2 
reglustikur.

Raunverkefni
Bíp!
Nemendur æfa margföldunartöfl-
urnar allar í einu. Til dæmis má láta 
þá hvern á eftir öðrum fara með 
töflurnar: Fyrsti nemandi segir 1, 
annar segir 2, þriðji segir 3 o.s.frv. Í 
hvert sinn sem nemandi nefnir tölu, 
sem er í þeirri margföldunartöflu, 
sem verið er að æfa, segir hann ekki 
töluna heldur bíp! Ef þrítaflan er æfð 
nefna nemendur tölurnar þannig:  
1 – 2 – bíp – 4 – 5 – bíp – 7 – 8 – 
bíp! … o.s.frv.
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4 Skiptu litunum jafnt milli fjögurra barna. 
 Hve marga liti fær hvert barn?  
 Búðu til deilingardæmi.

5 Skiptu litunum jafnt milli þriggja barna. Hve marga liti fær hvert barn?

a  
 

c  
 

b  d  
 

a  
 

d  
 

b  e  
 

c  f  
 

1 0 : 4 = 2  og  2 afgangs

Auðveldari	verkefni
Nemendur teikna myndir sér til 
hjálpar við að deila. Kennari leggur 
áherslu á að sýna tengsl margföld-
unar og deilingar. Hafi nemandi t.d. 
teiknað 12 blýanta sem skipt er milli 
3 barna þannig að 4 blýantar eru í 3 
bunkum þá er um að ræða mynd 
sem getur táknað eftirfarandi:
■  12 deilt með 3 er jafnt og 4 handa 

hverjum
■  4 + 4 + 4 = 3 � 4 = 12

Ef nauðsyn krefur geta nemendur 
notað áþreifanleg hjálpartæki. Ef svo 
er gert þurfa þeir að teikna þegar 
þeir hafa leyst verkefnið. Rétt er að 
hvetja þá smám saman til að prófa að 
leysa verkefnin aðeins með teikningu, 
þ.e. án þess að nota hjálpartæki.

■ Nú festið þið upp annan lista í viðbót 
með 6 snögum og hengið jakka á þá. 
Hve margir jakkar eru þá eftir? (8.)

■ Þegar þrír listar hafa verið festir upp 
hvað eru þá margir jakkar eftir? (2.)

■ Hve marga lista þarf þá til að hengja 
alla jakkana upp? (4 lista og þá eru 
4 snagar lausir.)

Í verkefninu um pörin (nr. 6) var 
svarið við deilingardæminu námund-
að að næstu tölu fyrir neðan hið 
nákvæma svar og gert ráð fyrir 
afgangi. Í verkefninu um snagana (nr. 
7) þarf að námunda að næstu tölu 
fyrir ofan til að hægt sé að hengja 
upp alla jakkana. Í „hreinni“ stærð-
fræði er fyrrnefnda aðferðin notuð. 
Þá er 20 : 6 jafnt og 3 og 2 eru 
afgangs eða 3 og 26. En í raunveru-
legum verkefnum er svarið við slíku 
dæmi í einhverjum tilvikum 4.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 26
Nr. 4
Nemendur skipta litblýöntunum 
þannig að börnin fjögur fái jafn marga 
liti og skrá deilingardæmin.
■ Hve marga gula litblýanta fær hvert 

barn? (4)
■ Hvernig fannstu það? (Vegna þess að 

4 + 4 + 4 + 4 =16 eða vegna þess 
að 4 � 4 = 16.)

Nr. 5
Nemendur skipta litblýöntunum á 
myndunum jafnt milli þriggja barna 
og skrá viðkomandi deilingardæmi.

 Bls. 27
Nr. 6
Nemendur skipta börnunum á mynd-
unum þannig að þau myndi pör.
■ Hve mörg pör má mynda með 10 

nemendum? (5.)
■ Hvernig fannstu það? (Vegna þess að 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 eða af því 
að 5 � 2 = 10.)

■ Hve mörg pör er hægt að mynda með 
17 nemendum? (8 og 1 er afgangs.)

■ Hvers vegna verður 1 afgangs? (Vegna 
þess að talan 17 er ekki slétt tala og 
því er ekki hægt að deila í hana með 2 
án þess að afgangur verði.)

■ En ef um 17 epli væri að ræða 
– gætum við þá skipt þeim milli 
tveggja? (Já, útkoman yrði 81

2 epli.)

Nr. 7
Nemendur finna hve marga lista með 
snögum þarf til að hengja jakkana 
upp og skrá það sem deilingardæmi. 
Hengja má sex jakka á hvern lista. 
■ Hve marga lista með snögum þarf 

fyrir 18 jakka? (3.)
■ Hvernig fannstu svarið? (Það má 

hengja upp 6 + 6 + 6 = 18 jakka 
eða 3 � 6 = 18 jakka.)

■ Hugsum okkur að 20 jakkar liggi í 
óreiðu á gólfinu. Þið festið upp lista 
með 6 snögum og hengið jakka á þá. 
Hve margir jakkar eru þá eftir á 
gólfinu? (14.)

Viðfangsefni
■ Deiling sem endurtekinn 

frádráttur og deiling sem jöfn 
skipting

■ Endurtekinn frádráttur
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a  
 

c  
 

b  d  
 

6  Nemendur eiga að ganga tveir og tveir saman. 
Hve mörg verða pörin?

7 Hve mörg snagahengi þarf fyrir jakkana?

a  
 

d  
 

b  e  
 

c  f  
 

Það verða 4 pör,
enginn afgangs.

6 nemendur

10 nemendur 17 nemendur

20 nemendur

8 : 2 = 4

1 2 : 6 = 2

Hér er pláss
fyrir 6 jakka.

Þá þurfum við
2 snagahengi.

Raðið ykkur upp
tvö og tvö!

í verkefnahefti Sprota 3a en á því 
verkefnablaði er einnig tóm spila-
skífa), litblýantar í mismunandi litum, 
einn fyrir hvern leikmann. 

Á svæði spilaskífunnar eru skráðar 
tölur, t.d. úr 3-töflunni (9, 12, 15, 18, 
21, 24, 27, 30). Á svæði slöngunnar 
eru skráð svörin, þ.e. 3–10. 

Leikmaður snýr bréfaklemmunni  
á spilaskífunni. Í töluna, sem bréfa-
klemman lendir á, deilir hann með 3. 
Reitinn með svarinu litar hann í 
sínum lit. Sá vinnur sem er fyrstur að 
lita alla reitina á slöngunni sinni.

12

24 15

21

30 18

6 9

4
6

10
7 3

9
5

8

: 3

Gott afbrigði af spilinu er að nota 
tölur á spilaskífuna úr fleiri margföld-
unartöflum. Þá velja nemendur í 
hvaða tölur þeir deila til að fá svar 
sem er á slöngunni þeirra.

Hvað	er	afgangs?	(spil)
Búnaður: Tveir teningar.

Leikmenn spila saman  
í litlum hópum. Hver  
nemandi teiknar stiga og  
skráir tölurnar 0–5 í  
stigann. Spilinu er ætlað  
að æfa deilingu með 6.

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Leikmenn kasta tveimur teningum til 
skiptis og búa til tveggja stafa tölu 
með tölunum sem upp koma. Fái 
leikmaður tölurnar 1 og 4 getur 
hann búið til tölurnar 14 eða 41. 
Deila á í töluna, sem leikmaður býr 
til, með 6 og finna afganginn. Ef 
leikmaður velur 14 verður deilingar-
dæmið 14 : 6 = 2 og afgangurinn er 2. 
Þá er krossað yfir reitinn með 
tölunni 2 í stiganum. Hefði leik-
maðurinn myndað töluna 41 hefði 
talan 5 verið afgangs og hann hefði 
þá krossað yfir reitinn með tölunni 5 
í stiganum. Sá vinnur sem er fyrstur 
að krossa yfir alla reitina í stiganum 
sínum. Að sjálfsögðu má deila með 
annarri tölu en 6. Einnig má stytta 
eða lengja stigann og þá þarf að gæta 
þess að reitirnir séu jafn margir og 
talan, sem deila á með, segir til um.

verkefnahefti Sprota 4a, þar sem búið 
er að skrá deilingardæmin, eða 
verkefnablöð 3.23 og 3.24 (Búa til 
ferninga 3 og 4) í verkefnahefti 
Sprota 3a með auðum svæðum.

Leikmenn, tveir eða þrír, eiga að 
draga strik milli tveggja punkta á 
blaðinu til skiptis. Sá sem dregur 
síðasta strikið í ferningi utan um 
deilingardæmi (þ.e. býr til ferning) á 
að reikna dæmið inni í ferningnum. Ef 
svarið er rétt eignast leikmaður 
ferninginn og litar hann í sínum lit. Sá 
vinnur sem í lokin á fleiri ferninga.

Raunverkefni
Fylla	slönguna	(spil)
Búnaður: Spilaskífa (tóm spilaskífa er 
á verkefnablaði 4.67 (Tóm spilaskífa 
með 8 reitum) í verkefnahefti Sprota 
4a), teikning af slöngu (ef til vill 
verkefnablað 3.27 (Fylla slönguna 2)  

Erfiðari	verkefni
Hækka má tölurnar í verkefnunum 
þannig að deilingardæmin verði 
meira krefjandi. Nemendur sem hafa 
margföldunartöflurnar vel á valdi 
sínu geta farið í spilið Búa til ferninga 
þar sem deiling er æfð.

Búa	til	ferninga	(spil)
Búnaður: Punktablað með um það bil 
3 cm bili milli punkta. Mismunandi 
litblýantar, einn fyrir hvern leikmann. 

56 : 7 

63 : 9 12 : 2 72 : 8 

32 : 4 54 : 6 

Deilingardæmi eru skráð á milli 
fjögurra punkta. Nota má verkefna-
blað 4.68 (Búa til ferninga 2) í 
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8  Búðu til margföldunardæmi  
og reiknaðu þau.

 Hvað kosta

 a 2 epli? d 5 gulrætur? g 2 rúnnstykki?

 b 4 epli? e 3 gulrætur? h 5 rúnnstykki?

 c 7 epli? f 9 gulrætur? i 6 rúnnstykki?

9 Búðu til deilingardæmi og reiknaðu þau.

 a Þú átt 30 kr. b Þú átt 50 kr. 

  Hvað geturðu keypt   Hvað geturðu keypt

  • mörg epli?  • margar mjólkurfernur?

  • margar mjólkurfernur?  • mörg rúnnstykki?

  • margar gulrætur?  • margar kleinur?

10 Reiknaðu dæmin.
 a  4 · 3

b  5 · 3 

c  9 · 3

d 10 · 3

e  4 · 6

f 2 · 6 

g 7 · 6 

h 9 · 6

i  20 : 5

j 30 : 5 

k 40 : 5 

l 50 : 5

m  18 : 9

n 36 : 9 

o 45 : 9 

p 63 : 9

Gömul dæmi

leggja leikmenn saman öll spilin sem 
þeir lögðu niður til að finna hve 
mörg stig hver og einn hefur.

Nú er spilunum safnað saman 
aftur, þau stokkuð og gefin aftur sex 
spil. Eftir hverja nýja umferð eru stig 
hvers leikmanns lögð við fyrri stig 
hans. Sá vinnur sem er fyrstur að fá 
meira en 100 stig. 

Einnig má hafa þá reglu að spila 
ákveðinn fjölda umferða, t.d. 10, eða í 
ákveðinn tíma. Þá vinnur sá sem á 
flest stig að umferðunum eða 
tímanum loknum.

Auðveldari	verkefni
Nemendur spila leikina Margföldunar-
meistarinn og Þætti þar sem hæstu 
spilin hafa verið fjarlægð. Margföld-
unarmeistarann má spila með því að 
hver leikmaður kastar teningi. Þá 

Sá vinnur sem á fleiri spil í vinn-
ingsbunkanum sínum þegar upphafs-
bunkinn er uppurinn.

Þættir	(spil)
Spilið er fyrir 3–5 leikmenn.

Hver leikmaður fær sex spil. Fyrsti 
leikmaðurinn margfaldar saman tvö 
af spilunum sínum og segir svarið. Sú 
tala er viðmiðunartala spilsins að 
þessu sinni.

Hver leikmaður á að velja þau af 
spilunum sínum sem eru þættir í 
viðmiðunartölunni og leggja þau upp 
í loft á borðið. Í sýnidæminu er 
viðmiðunartalan 20. Þá leggja 
leikmenn eftirfarandi spil fyrir framan 
sig á borðið: ásana, tvistana, fjarkana, 
fimmurnar og tíurnar, þ.e. 1, 2, 4, 5 og 
10. Talan 20 er einnig þáttur en 
ekkert spil er stærra en 13. Síðan 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 28
Nr. 8
Nemendur nota verðið á myndinni 
og finna hvað hlutirnir í dæmum a–c 
kosta og skrá það sem margföldunar-
dæmi.

Nr. 9
Nemendur nota verðið á myndinni 
og finna hvað hægt er að kaupa fyrir 
30 kr. og 50 kr. og skrá það sem 
deilingardæmi.

Nr. 10
Nemendur reikna dæmin og skrá 
svörin. Þeir skrifa dæmin upp í 
reikningsheftin sín ásamt svörunum.

 Bls. 29
Margföldunarmeistarinn	(spil)
Búnaður: Spilastokkur án mannspila.

Spilið er fyrir tvo leikmenn. Best 
er að leikmannapörin séu á svipuðu 
getustigi hvað margföldunartöflurnar 
varðar. Ef margir leikmenn hafa 
margföldunartöflurnar ekki á valdi 
sínu er hægt að láta tvo leikmenn 
spila saman gegn öðrum tveimur.

Spilunum er skipt í tvo jafna bunka 
og leikmenn leggja sinn bunka á hvolf 
fyrir framan sig. Síðan fletta þeir efsta 
spilinu hvor í sínum bunka samtímis. 
Þeir eiga að fletta spilinu frá sér 
þannig að það birtist fyrst andstæð-
ingnum. Leikmenn flýta sér að 
margfalda saman spilin og segja svarið 
eins fljótt og auðið er. Sá sem er á 
undan að segja svarið upphátt fær 
slaginn, svo fremi svarið sé rétt, og 
leggur hann í vinningsbunkann sinn. Ef 
svarið er rangt má hinn leikmaðurinn 
svara. Ef hans svar er rétt fær hann 
slaginn. Ef svar hans er líka rangt er 
slagurinn lagður til hliðar.

Viðfangsefni
■ Margföldun með verkefnum úr 

daglegu lífi
■ Margföldunartöflurnar

Búnaður	
■ Spilastokkur án mannspila



Hugmyndir og athugasemdir

28 29

29

SPIL Margföldunarmeistarinn

SPIL Þættir

 

Spilið er fyrir tvo leikmenn. 
Spilastokk án mannspilanna er skipt milli leikmanna  
og þeir leggja hvor sinn bunka á hvolf fyrir framan sig. 

– Leikmenn fletta samtímis efsta spilinu hvor  
 í sínum bunka. 

– Leikmenn margfalda saman spilin og segja svarið. 

– Sá sem er á undan að segja rétt svar fær slaginn  
 og leggur hann í vinningsbunkann sinn.

– Sá vinnur sem á fleiri spil í vinningsbunkanum  
 þegar upphafsbunkinn er tómur.

Spilið er fyrir 3–5 leikmenn.
Nota skal spilastokk án mannspilanna.
Hver leikmaður fær sex spil. 
Fyrsti leikmaðurinn margfaldar saman  
tvö af spilunum sínum og segir svarið.  
Hver leikmaður velur þau af spilunum sínum  
sem eru þættir í þeirri tölu.
Allir verða að vera sammála um að þetta  
séu þættir í tölunni.
Leikmenn leggja saman alla þættina sína.
Summan segir til um stigin sem þeir fá  
í þessari umferð.
Nú er spilunum safnað saman af tur,  
þau stokkuð og gef in af tur sex spil.
Sá vinnur sem er fyrstur að fá meira en 100 stig.

Ef tvær tölur eru margfaldaðar saman 
kallast þær þættir í svartölunni. Til 
dæmis er 3 þáttur í 12 vegna þess að 
3 · 4 = 12.
Allir þættirnir í 12 eru 1, 2, 3, 4, 6 og 
12.
Hægt er að deila í 12 með þessum 
tölum án þess að afgangur verði.

Ég margfalda saman 2 
og 10. Útkoman er 20.

Þættir í 20 eru 1, 2, 
4, 5, 10 og 20.

Stigin mín í þessari 
umferð eru:  
1 + 5 + 5 = 11

(Hvað er afgangs? Spil), bæði í 
verkefnahefti Sprota 3a, verkefnablað 
3.70 (Margföldunarbingó) í verkefna-
hefti Sprota 3b, verkefnablöð 4.66 og 
4.68 (Safna reitum (spil) og Búa til 
ferninga 2 (spil)), bæði í verkefnahefti 
Sprota 4a og loks verkefnablöð 
4.100–4.103 (Finndu leiðina 1 og 2 og 
Fjórir í röð  
1 og 2). Mælt er með að kennari 
ljósriti þessi verkefnablöð, sendi þau 
heim með nemendum og hvetji 
foreldra til að spila við nemendur.

Leikmenn kasta tveimur teningum og 
margfalda saman tölurnar sem upp 
koma. Sá sem á leik fær þá upphæð 
frá hinum leikmanninum sem 
margfeldið segir til um. Dæmi: Upp 
koma á teningunum tölurnar 5 og 4. 
Leikmaðurinn á þá að fá 4 � 5 = 20 
kr. frá hinum.

Markmiðið í leiknum er að tæma 
sparibauk andstæðingsins. Annað-
hvort má spila þar til sparibaukur 
annars leikmannsins er orðinn tómur 
(það getur tekið alllangan tíma) eða 
spila í fyrir fram ákveðinn tíma, t.d. 
10 mínútur. Sá vinnur sem á meiri 
peninga þegar tíminn er liðinn.

Frekari	þjálfun	í	margföldun
Í verkefnaheftunum eru mörg spil 
sem þjálfa margföldun, t.d. verkefna-
blöð 3.31 (Deilingarspilið), 3.32  

takmarkast margföldunardæmin við 
talnasviðið frá 1 � 1 til 6 � 6.

Erfiðari	verkefni	og	raunverk-
efni
Sparibaukurinn
Búnaður: Blað, kennslupeningar, tveir 
teningar og ef til vill spilaskífa.

Spilið er fyrir tvo leikmenn. Hvor 
leikmaður teiknar stóran sparibauk á 
blað. Í hvorn sparibauk leggja 
leikmenn hundraðkall, fimmtíukall, 
fimm tíkalla, tvo fimmkalla og þrjá 
krónupeninga (sjá 
verkefnablöð 
59–61(Myntir 1–3 og 
Peningaseðlar) í 
verkefnahefti Sprota 
2b).
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Margföldun í rúðuneti

11 Hve margir eru reitirnir? Skrifaðu margföldunardæmi.
 a   c  d 

 b     e  

Hve margir eru reitirnir?  
Búðu til margföldunardæmi.

5 · 4 = 2 0

Raunverkefni
Búa	til	rétthyrninga
Í þessu verkefni kanna nemendur 
hvaða tölur henta til að búa til 
rétthyrning, þ.e.a.s. hvaða tölur eru 
samsettar. Þetta má orða þannig: 
Hvaða tölur eru margfeldi í marg-
földunardæmum? Enn fremur geta 
nemendur kannað eiginleika frum-
talna og ferningstalna.

Búnaður: Um það bil 50 fernings-
laga (pappírs)bútar handa hverju 
nemendapari, rúðustrikað blað, autt 
blað og litir.

Nemendur taka til umfjöllunar 
allar tölur frá 1 til 50 og búa til 
rétthyrninga til að tákna tölurnar. Í 
rétthyrningunum þurfa að vera 2, 3 
eða fleiri raðir. Það má sem sagt ekki 
búa til rétthyrning með einungis 
einni röð.

netsins. Eftir því sem þeir læra meira 
af margföldunartöflunum geta þeir 
skipt rúðunetinu í æ færri hluta.

Erfiðari	verkefni
Meiri	þjálfun
Á verkefnablöðum 4.98 og 4.99 
(Margföldunardæmi 1 og 2) er 
færniþjálfun í margföldunartöflunum 
að fá. Nemendur, sem kunna þær að 
mestu leyti utan að, geta notað þetta 
blað til að mæla hve langan tíma þeir 
þurfa til að ljúka við blaðið. Mælt er 
með að nemendur keppi ætíð við 
sjálfa sig um að bæta tímann í stað 
þess að þetta verkefni snúist upp í 
keppni meðal nemenda í bekknum. 
Til að hið fyrrnefnda verði raunin er 
hægt að láta nemendur taka þetta 
„próf“ á ólíkum tímum.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 30
Nr. 11
Nemendur finna hve margir reitir 
eru í hverjum rétthyrningi og skrá 
það sem margföldunardæmi.
■ Hve margir reitir heldur þú að séu  

í verkefni e? (18.)
■ Hvernig fannstu svarið? (T.d.: Ég taldi 

3 – 6 – 9 – 12 – 15 – 18.)
■ Hvernig skráir þú þetta sem 

margföldunardæmi? (6 � 3.)
■ Já, sex dálkar með þremur reitum í 

hverjum. Er hægt að skrifa margföld-
unardæmið á annan hátt? (3 � 6.)

■ Já, einmitt, þrjár raðir með sex reitum 
í hverri. Eru reitirnir jafn margir og 
áður? (Já, í rúðunetinu. Við sjáum  
3 � 6 reiti og síðan má snúa blaðinu 
90° og þá má sjá 6 � 3 reiti.)

■ Má alltaf víxla tölunum í margföld-
unardæmunum? (Já, hið stærðfræði-
lega svar verður hið sama en í 
raunveruleikanum er mikill munur á 
því hvort 10 manneskjur borða 2 
bollur hver eða hvort 2 manneskjur 
borða 10 bollur hvor.)

 Bls. 31 
Nr. 12
Nemendur finna hve reitirnir eru 
margir og skrá það sem margföld-
unardæmi.

Nr. 13
Nemendur skrifa dæmin í reiknings-
heftin sín og reikna þau.

Auðveldari	verkefni
Notkun rúðunets er auðveld aðferð 
fyrir nemendur til að reikna marg-
földunardæmi. Nemendur geta talið 
einn og einn reit í senn. Slík aðferð 
er samt sem áður seinleg svo rétt er 
að kennari hvetji nemendur til að 
finna skilvirkari aðferð. Fyrsta stigið 
er að leggja saman fjölda reita í línu 
eftir línu eða dálk eftir dálk. Smám 
saman þarf að hvetja nemendur til 
að leggja saman stærri hluta rúðu-

Viðfangsefni
■ Margföldun í rúðuneti
■ Víxlreglan, þ.e. röð þáttanna í 

margföldun skiptir ekki máli 
fyrir svarið
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12 Finndu fjölda reitanna. Skrifaðu það sem margföldunardæmi.
 a  b  

   c 

13 Reiknaðu dæmin.
 a  2 · 5

b  5 · 2 

c  2 · 6

d 6 · 2

e  4 · 5

f 5 · 4 

g 3 · 5 

h 5 · 3

i 4 · 7

j 7 · 4 

k 5 · 7 

l 7 · 5

m 3 · 8

n 8 · 3 

o 6 · 4 

p 4 · 6

Ég á  
4 · 2 kubba.

Ég á 2 · 4 
kubba.

Stundum er ekki hægt að búa til 
rétthyrning.
■ Hvaða tölur eru það? (Frum-

tölurnar.) Merkið þessar tölur 
með sérstökum lit í töflunni.

■ Oft og tíðum er hægt að búa til 
fleiri mismunandi rétthyrninga til 
að tákna sömu töluna. Merkið 
þessar tölur einnig með sér-
stökum lit.

■ Með nokkrum tölum er hægt að 
búa til ferning. Merkið þær einnig í 
sérstökum lit.

■ Hvað haldið þið að þessar 
síðastnefndu tölur séu kallaðar? 
(Ferningstölur.)

■ Finnið þið einhverjar tölur sem 
hægt er að tákna með fleiri en 
einum rétthyrningi? (T.d. talan 12; 
rétthyrningarnar verða t.d. 2 x 6 
og 3 x 4.)

Tala Rétthyrningur Mynd

enginn

enginn

enginn

enginn

enginn

Myndin sýnir hvernig byggja má 
rétthyrning úr 18 bútum. Einnig má 
búa til rétthyrning sem sýnir 2 � 9 
reiti.

Nemendur teikna á rúðustrikað 
blað hinar mismunandi niðurstöður, 
sem þeir finna, og skrá margföldunar-
dæmin sem passa við hvern rétt-
hyrning. Loks búa þeir til töflu yfir 
niðurstöðurnar:
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14 Skiptu reitunum og finndu hvað þeir eru margir alls.
 a 16 · 5  

    

 b 13 · 7
 

Hvað eru reitirnir margir?

 12 · 5

 
  

 1 2 · 5 = 6 · 5 +  6 ·  5 1 2 · 5 = 1 0 · 5 + 2 · 5
     = 3 0 + 3 0 = 6    0 = 5 0 + 1 0 = 6 0

Mér finnst 
auðveldara

að skipta svona. 
Reitirnir eru  

50 + 10.Ég skipti þeim til  
helminga. Þá verða  
reitirnir 30 + 30.

liggur beint við að láta nemendur 
hafa fleiri sambærileg verkefni þannig 
að þeir fái meiri æfingu í að skipta 
rúðunetunum á þægilegan hátt.

Auðveldari	verkefni
Eins og fram kemur í kaflanum 
Auðveldari verkefni á bls. 30 hentar 
rúðunet mjög vel til að einfalda 
margföldunardæmi. Þetta á einkum 
við þegar um stærri rúðunet er að 
ræða. Þá er rétt að hvetja nemendur 
til að skipta rúðunetinu í minni hluta, 
nota margföldun til að finna fjölda 
reita í hverjum hluta og leggja svo 
saman margfeldin í lokin. Auðveldast 
er líklega að skipta rúðunetunum 
þannig að einn hlutinn verði marg-
földun með 10. Þá verður dæmi 15a 
þannig: 10 � 6 + 5 � 6. Einnig má gera 
þetta á marga aðra vegu þannig að 

sem þeir kjósa. Þegar vinnan við 
þessar blaðsíður er rifjuð upp í lokin 
geta nemendur sýnt hver öðrum 
hvernig þeir skiptu rúðunetinu.

 Bls. 33 
Nr. 15
Nemendur fara eins að og á fyrri 
blaðsíðu. Rúðunet eru á ljósritunar-
blaði 3 (Rúðunet) aftast í þessari bók.

Margar aðferðir eru til að skipta 
rúðunetinu niður til að finna svörin. 
Út frá sjónarhóli kennarans er líklega 
heppilegast að skipta rúðunetunum í 
10 dálka í einu þannig að dæmið í 
a-lið verður 10 � 6 og 5 � 6, þ.e.a.s.  
60 + 30 en leyfa þarf nemendum að 
nota eigin aðferðir. Í upprifjuninni 
geta nemendur kynnt sínar ólíku 
aðferðir og rætt um hvaða aðferð er 
hagkvæmust. Eftir slíka upprifjun 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 32 
Samræðumynd
Skrípó og Skrípólínu finnst nokkuð 
erfitt að margfalda 12 � 5. Þeim finnst 
auðveldara að skipta rúðunetinu í 
minni svæði.

Skrípó hefur skipt sínu rúðuneti í 
tvo jafn stóra hluta þannig að hann 
fær tvö eins margföldunardæmi, þ.e. 
6 � 5. Hann veit að 6 � 5 = 30 og 
síðan leggur hann saman: 30 + 30 = 
60.

Skrípólína notfærir sér að hún 
kann 10-töfluna svo að hún skiptir 
rúðunetinu sínu þannig að hún fær 
fyrst 10 � 5 og síðan 2 � 5. Þá fær hún 
50 + 10 = 60.

Nr. 14
Nemendur nota reitina í reiknings-
heftum sínum eða nota rúðunetið á 
verkefnablaði 3.15 (Rúðunet 1) í 
verkefnahefti Sprota 3a. Þeir finna 
hentugar aðferðir til að skipta 
reitunum í smærri hluta í þeim 
tilgangi að auðveldara sé að finna 
fjölda reitanna.

Í a-liðnum geta nemendur:
– skipt rúðunetinu niður eftir 

dálkum og reiknað þannig:  
5 + 5 + 5 + …

– talið tvo dálka í einu og reiknað 
þannig: 10 + 10 + 10 + 10

– skipt rúðunetinu lóðrétt til 
helminga til að geta reiknað 
þannig: 8 � 5 + 8 � 5

– skipt rúðunetinu lóðrétt eftir 10 
dálka þannig að dæmið verði 
þannig: 10 � 5 + 6 � 5

Ef til vill koma nemendur fram með 
aðrar tillögur. Kennari gengur um 
bekkinn og skoðar aðferðir nemenda. 
Mikilvægt er að þeir noti þá aðferð 

Viðfangsefni
■ Margföldun í rúðuneti
■ Margföldun tveggja stafa talna

Búnaður	
■ Rúðunet (verkefnablað 3.15 

(Rúðunet 1) í verkefnahefti 
Sprota 3a)

■ Rúðunet á ljósritunarblaði 3 
(Rúðunet) aftast í þessari bók
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15 Skiptu reitunum og finndu fjölda þeirra.
 a  
 

 b   
 

 c    

Geturðu þetta?

blað lárétt strik sem er jafn langt og 
fjöldi depla á teningnum segir til um. 
Ef sá sem á leik fær töluna 3 á 
teningnum og hinn leikmaðurinn fær 
töluna 5 draga þeir strik þannig:

Síðan er teningnum kastað aftur. Ef 
fyrri leikmaður fær 6 og hinn 3 
teikna þeir lóðrétt strik í samræmi 
við þessar tölur. Loks nota þeir 
strikin tvö, sem hvor um sig hefur 
dregið, til að ljúka við að teikna 
rétthyrninga. Þeir finna síðan fjölda 
reitanna í hvorum rétthyrningi og sá 
sem er með stærri rétthyrning fær 
eitt stig eða einn talningarkubb. Sá 
vinnur sem á fleiri stig eða fleiri 
talningarkubba eftir ákveðinn fjölda 
umferða.

18

15

Nota má tening með stærri tölum. 
Þriðja aðferðin er að draga spil úr 
spilabunka án mannspila og nota 
þannig tölurnar 1–10. Einnig má nota 
fjóra teninga þannig að summa 
tveggja teninga tákni lengd og hinna 
tveggja breidd, sjá bls. 18 í nemenda-
bókinni.

Fyrstur	upp	í	1000	(spil)
Búnaður: Tveir teningar, ef til vill 
talnalína með tölunum 0–1000 
(verkefnablað 3.4 (Talnalínur 2) í 
verkefnahefti Sprota 3a).

Leikmenn kasta tveimur teningum 
til skiptis. Þeir leggja saman tölurnar, 
sem upp koma, og margfalda summ-
una með 10. Svarið eða stigin eftir 
hvert kast eru skráð niður. Summ-
urnar eru lagðar saman jafnóðum. Sá 
vinnur sem er fyrstur að ná samtals 
1000 stigum. Nemendur, sem þess 
þurfa, geta notað talnalínu og hoppa 
þá eftir henni í samræmi við stigin 
sem þeir fá hverju sinni.

Rúðunetin geta verið af þessari 
stærð:
17 � 9
23 � 7
56 � 8
15 � 13
24 � 16

Rúðunet af ofannefndri stærð má 
búa til í forritinu Word með því að 
velja „Insert – Table“ og velja síðan 
fjölda dálka („number of columns“) 
og raða („number of rows“).

Raunverkefni	
Veiða	reiti	(spil)
Búnaður: Teningur, rúðustrikað blað, 
tveir litblýantar hvor í sínum lit.

Spilið er fyrir tvo leikmenn. Þeir 
kasta teningi til skiptis. Eftir fyrsta 
kast dregur leikmaður á rúðustrikað 

rétt er að láta nemendur finna eigin 
lausnir. Til dæmis er jafn auðvelt að 
skipta rúðunetinu í tvær og tvær 
raðir þannig að svarið verður  
30 + 30 + 30 = 90.

Fái nemendur tækifæri til að kynna 
fyrir öðrum nemendum hvernig þeir 
skiptu rúðunetinu og sjá skiptingar 
hinna verður það þeim hvatning til 
að þróa áfram eigin aðferðir.

Erfiðari	verkefni
Nemendur fá stærri rúðunet. 
Mikilvægt er að verkefnið sé kynnt 
þannig að finna skuli fjölda reita, ekki 
að reikna skuli margföldunardæmi. 
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16 Skrifaðu töfluna upp og ljúktu við hana.
 
 

Reiknaðu í huganum.
17 

18 

19 

20 

21 

· 5 6 7 8 9
2 10 12
3 15
4 32
5 35
6 36 54
7
8 40
9

10

a  5 · 3

b  2 · 4

c 2 · 6

d 3 · 6

e 5 · 4

f 7 · 3

g 6 · 6

h 8 · 4

a  7 · 2

b  5 · 5

c 6 · 3

d 4 · 4

e 7 · 6

f 9 · 4

g 9 · 3

h 8 · 8

a  8 · 3

b  8 · 6

c 7 · 4

d 6 · 5

e 9 · 6

f 5 · 8

g 9 · 9

h 9 · 7

a  7 · 5

b  7 · 8

c 6 · 7

d 5 · 9

e 3 · 3

f 3 · 4

g 3 · 6

h 6 · 8

a  6 · 4

b  3 · 5

c 8 · 9

d 8 · 4

e 3 · 9

f 7 · 7

g 9 · 5

h 6 · 9

kasti 5 verður margföldunardæmið 
annaðhvort 3 � 50 eða 5 � 30. þegar 
allir hafa fyllt út í báða reitina reikna 
leikmenn sjálfir margföldunardæmið 
sitt. Sá sem fær hæsta svarið fær eitt 
stig í þeirri umferð. Leikmenn spila 
nokkrum sinnum, til dæmis þar til 
einhver hefur fengið 5 eða 10 stig.

Auðveldari	verkefni
Miklu skiptir að nemendur læri 
einföldustu margföldunartöflurnar 
utan að, t.d. upp í 6 � 6. Spila má 
margföldunarspilið neðst á bls. 35 án 
þess að nota tugtölur, sjá einnig spilið 
Margföldunarkapphlaup í kaflanum 
Raunverkefni hér á eftir.

Sjá einnig eftirfarandi verkefnablöð: 
3.21–3.22 (Búa til ferninga 1–2) í 
verkefnahefti Sprota 3a, 3.69 og 3.70 
(Dýrahótelið og Margföldunarbingó) í 

■ Hér eru 15 kr. Hve mikið á ég ef ég 
fæ 10 sinnum fleiri? (Kennari sýnir 
nemendum þetta með því að teikna 
15 krónur í 10 hrúgum með einum 
tíkalli og einum fimmkalli í hverri. Þá 
á ég 10 tíkalla og 10 fimmkalla, 
þ.e.a.s. 150 kr.)

■ Ef ég á 35 kr. og margfalda með 10 
– hve mikið á ég þá? (350 kr. vegna 
þess að tugirnir verða að hundruðum 
og einingarnar verða að tugum.)

Margföldunarspil
Leikmenn búa til margföldunardæmi 
þar sem margfalda á tveggja stafa 
tölu með tugtölu. Þeir kasta teningi 
til skiptis, tvisvar í senn, og skrá hvað 
upp kemur á teningnum í auðan reit 
á spilaborðinu. Fái leikmaður til 
dæmis 3 á teningnum skrifar hann þá 
tölu í annan reitinn. Fái hann í næsta 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 34
Nr. 16
Nemendur ljúka við margföldunar-
töflurnar með því að fylla út í töfluna. 
Sams konar tafla er á ljósritunarblaði 
4 (Töflur) aftast í þessari bók.

Nr. 17–21
Nemendur reikna margföldunar-
dæmin og skrá dæmin og svörin í 
reikningsheftin sín.

 Bls. 35
Nr. 22
Nemendur halda áfram með talna-
runurnar og skrifa fleiri en fjórar 
tölur í hverri runu ef þeir vilja.
■ Hve langt eruð þið komin eftir fjögur 

hopp ef þið hoppið 20 skref í einu? 
(80.)

■ Hvernig funduð þið það? (Til dæmis: 
Ég taldi 20 – 40 – 60 – 80.)

■ Væri niðurstaðan sú sama ef ég segði 
að þið ættuð að hoppa 2 tugi í einu í 
staðinn fyrir 20 í einu? (Já, ég get talið 
2 – 4 – 6 – 8 tugi sem er jafnt og 80.)

Kennari býr til fleiri verkefni sem fela 
í sér margföldun tugtalna:
■ Ég á 5 peningastafla með 3 tíköllum 

í hverjum. Hve margir eru tíkallarnir? 
(5 � 3 = 15.)

■ Hvað eru þetta miklir peningar? 
(150 kr.)

■ Hvernig má skrá það sem margföld-
unardæmi? (5 � 30 = 150.)

Nr. 23–24
Nemendur reikna dæmin.

Þegar margfaldað er með 10 verða 
einingar að tugum og tugir að 
hundruðum. Gott er að sýna 
nemendum þetta með peningum:
■ Hér er 1 króna. Hve mikið á ég ef ég 

fæ 10 sinnum fleiri? (10 kr.)
■ Hér er 1 tíkall. Hve mikið á ég ef ég 

fæ 10 sinnum fleiri? (100 kr.)

Viðfangsefni
■ Margföldunartöflurnar
■ Að margfalda tugtölur

Búnaður	
■ Tafla (ljósritunarblað 4 (Töflur) 

aftast í þessari bók
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22 Hverjar eru næstu fjórar tölur í talnarununum?

 a 20 – 40 – 60 … e 300 – 600 – 900 …

 b 30 – 60 – 90 … f 500 – 1000 – 1500 …

 c 110 – 220 – 330 … g 60 – 120 – 180 …

 d 40 – 80 – 120 … h 2000 – 4000 – 6000 …

23 Reiknaðu dæmin.

 

24 

SPIL Margföldunarspil

a  3 · 30

b  4 · 20

c 5 · 40

d 6 · 30

e 8 · 20

f 6 · 50

g 5 · 50

h 7 · 30

a  4 · 100

b  2 · 300

c 5 · 200

d 3 · 400

e 6 · 300

f 7 · 500

g 3 · 800

h 9 · 400

Reiknaðu dæmið  
3 · 60. 

 3 · 6 0 = 1 8 0

LEIKREGLUR
Búnaður: Teningur.
Spilið er fyrir 2–4 leikmenn.
– Leikmenn skiptast á að kasta teningnum tvisvar.
– Sá sem á leik skráir í tómu reitina tölurnar sem  

upp koma á teningnum.
– Hann reiknar margföldunardæmið.
– Sá sem fær hæsta svarið í hverri umferð fær 1 stig.

Leikmenn spila nokkrum sinnum. Sá vinnur sem er fyrstur að fá 5 stig.

        ·       0 =      

Þetta eru  
þrisvar sinnum 6 tugir!

Það verða 18 tugir.

     ·     0 = 1503 5

til skiptis tvær af tölunum sem liggja í 
kringum spilaborðið. Önnur talan á 
alltaf að vera eins stafs tala en hin 
tveggja stafa tala. Leikmenn marg-
falda þessar tölur saman og svarið 
finnst í einhverjum reitanna á 
spilaborðinu. Leikmaður litar reitinn 
sinn eða leggur spilapening þar. Ef 
reitur með tölunni er ekki laus eða 
ef svar leikmannsins er rangt 
(sannreyna má svarið með vasa-
reikni) situr hann hjá í þeirri umferð. 
Sá vinnur sem er á undan að búa til 
leið frá öðrum byrjunarreitnum til 
hins.

Afbrigði af leiknum
Á verkefnablaði 4.101 (Finndu  
leiðina 2) eru erfiðari tölur.

Raunverkefni
Hver	er	ríkastur?	(spil)
Búnaður: Teningar, spilaskífa  
(verkefnablað 66 (Spilaskífa með  
6 svæðum) og kennslupeningar 
verkefnablöð 59–61(Myntir 1–3 og 
Peningaseðlar), öll í verkefnahefti 
Sprota 2b).

Leikmenn spila saman í litlum 
hópum. Á spilaskífuna eru 
skráðar tölurnar: 10 (einu 
sinni), 50 (þrisvar) og 100 
(tvisvar). Fyrst er bréfa-
klemmunni á spilaskífunni 
snúið sem segir til um upphæðina; 
því næst er teningnum kastað sem 
ákvarðar hve oft leikmaðurinn fær 
umrædda upphæð. 

Leikmenn sýna margföldunar-
dæmin í hvert sinn, annaðhvort með 
tölustöfum, teikningu eða kennslu-
peningum, reikna dæmin og skrá hve 
mikið þeir eiga samtals eftir hverja 
umferð. Sá vinnur sem er ríkastur 
eftir t.d. 10 umferðir.

Margföldunarkapphlaup	(spil)
Búnaður: Tveir teningar, skeiðklukka 
eða klukka með sekúnduvísum.

Spilið er fyrir þrjá leikmenn. Þeir 
keppast um að svara eins mörgum 
dæmum og þeir geta á einni mínútu.

Leikmaður kastar tveimur ten-
ingum, margfaldar þá saman og segir 
svarið eins hratt og hann getur. Þetta 
gerir hann aftur og aftur. Annar 
leikmaður tekur tímann í eina 
mínútu og sá þriðji telur réttu 
svörin. Síðan skipta þeir um hlutverk.

Nemendur geta einnig búið til 
talnarunur hver fyrir annan. Þá er 
rétt að hvetja nemendur til að velja 
tölur sem eru af erfiðara tagi.

Finndu	leiðina	(spil)
Búnaður: Spilaborð (verkefnablað 
4.100 (Finndu leiðina 1)), tveir 
litblýantar, sinn í hvorum lit, eða 
spilapeningar í tveimur litum.
Spilið er fyrir tvo leikmenn. Mark-
miðið er að búa til samhangandi leið 

frá byrjunarreit annars leikmannsins 
til byrjunarreits hins. Leikmenn velja 

verkefnahefti Sprota 3b og 4.59–4.63, 
(Margföldunartöflur og Punktamyndir 
1–4) í verkefnahefti Sprota 4a.

Til að gera margföldun með 
tveggja stafa tölu sýnilega hentar vel 
að nota peninga eða sætisgildiskubba, 
sbr. Skrípó og Skrípólínu í sýnidæm-
inu á bls. 35. Á sama hátt er 6 � 300 
jafnt og 6 � 3 hundruð eða 6 � 3 
hundraðkallar, þ.e. 18 hundruð eða 
18 hundraðkallar sem er 1800 kr.

Erfiðari	verkefni
Breyta má talnarununum efst á bls. 
35 með því að stækka tölurnar. Í 
fyrstu þremur talnarununum geta 
nemendur t.d. 
■ byrjað á 120 og hoppað 20 í einu 
■ byrjað á 230 og hoppað 30 í einu
■ byrjað á 515 og hoppað 15 í einu

350

210

90

100

102

240

60

280

320

160

140

180

150

120

Byrja 
A

Byrja 
B

20

3
40 80

4 70

60

30 10

5

2 50

10 kr.

50 kr.

50 kr.

50 kr.

100 kr.

100 kr.
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Tengsl margföldunar og deilingar

25 Skrifaðu tölurnar sem vantar.

Það er vegna þess að 
4 · 5 = 20.

Ég skipti 20 eplum  
milli fjögurra.

Það verða 5 epli  
handa hverjum.

20 : 4 = 5

  
 

c  
 

a  d  
 

b  e  
 

20 : 4 = 5

4 · 5 = 20

20 : 5 = 4 18 : 3 =   

  · 3 = 18

18 :   = 3

  : 9 = 3

9 · 3 =   

  : 3 = 9

  : 6 = 8 

 6 · 8 =   

  : 8 = 6 

16 : 8 =   

8 ·   = 16

16 :   = 8

  : 7 = 4 

 7 · 4 =   

  : 4 = 7 

Erfiðari	verkefni
Heilabrot
Á verkefnablöðum 4.50–4.55 
(Heilabrot 8–13) í verkefnahefti 
Sprota 4a eru margs konar heilabrot 
þar sem nota þarf margföldun og 
deilingu.

Raunverkefni
Þríhyrningsspjöld
Nemendur búa til þríhyrningsspöld 
úr pappa eins og sýnt er á myndinni 
hér á eftir. Gott er að plasta spjöldin. 
Á myndinni sést að talan í efsta horni 
þríhyrningsins er margfeldi af 
tölunum tveimur í hinum hornunum. 
Það er ágætt verkefni að láta 
nemendur búa spjöldin til. Þá geta 
þeir sjálfir valið tölurnar. Einnig má 
fara þá leið að kennari skrifi marg-
feldið en nemendur skrái þættina tvo.

Nr. 27
Nemendur eiga að nota það sem 
þeir hafa lært um tengsl margföld-
unar og deilingar og þekkingu sína í 
margföldunartöflunum til að leysa 
deilingardæmi.

Nr. 28
Nemendur finna tölurnar, sem vantar, 
og skrá margföldunar- og deilingar-
dæmi.

Auðveldari	verkefni
Til að leysa verkefni nr. 25 og 26 geta 
nemendur notað kubba, sbr. lýsingu í 
samræðumyndinni á bls. 36. Kennari 
leggur áherslu á það við nemendur 
hversu mikilvægt er að kunna 
margföldunartöflurnar því að þá 
verður deilingin auðveld.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 36 
Samræðumynd
Kennari sýnir fram á tengsl margföld-
unar og deilingar. Kennari vísar til 
verkefnisins Búa til rétthyrninga ef 
nemendur hafa unnið það. Þessu 
verkefni er lýst á bls. 30.

Kennari tekur fram 24 kubba og 
biður einn nemanda að koma upp að 
töflu og skipta þeim í 4 jafn stóra 
hluta (deila með 4). Það getur 
nemandinn gert með því að skipta 
kubbunum í 4 jafn stórar hrúgur. Þá 
verða 6 kubbar í hverri hrúgu. 
Kennari skrifar 24 : 4 = 6 á töfluna. 
Síðan spyr hann nemendur hvernig 
hægt sé að skrifa það sem sjáist á 
myndvarpanum sem margföldunar-
dæmi. Kennari skrifar það einnig á 
töfluna: 4 � 6 = 24.

Kennari sameinar alla kubbana á 
myndvarpanum aftur og biður nú 
annan nemanda að skipta þeim í 6 
hluta (deila með 6). Nú verða 
hrúgurnar 6 talsins með 4 kubbum í 
hverri. Kennari skrifar þetta á töfluna 
sem 24 : 6 = 4. Hann spyr nú nem- 
endur aftur hvernig hægt sé að sýna 
það sem sést á myndvarpanum sem 
margföldunardæmi. Kennari skrifar 
það einnig á töfluna: 6 � 4 = 24.

Þannig sést að tengsl eru milli 
dæmanna fjögurra sem hafa verið 
skrifuð á töfluna.

Nr. 25
Nemendur nota tengslin milli 
margföldunar- og deilingardæmanna 
og skrá tölurnar sem vantar.

 Bls. 37
Nr. 26
Nemendur nota tengslin milli 
margföldunar og deilingar og skrá 
tölurnar sem vantar.

Nemendur geta búið til verkefni 
sem þeir ljúka einungis að hluta til, 
sbr. verkefni 26, og skiptast síðan á 
verkefnum.

Viðfangsefni
■ Tengsl margföldunar og 

deilingar
■ Margföldunartöflurnar
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26 Skráðu tölurnar sem vantar.

 e Búðu til þrjú verkefni fyrir bekkjarfélaga þinn.

27 Skoðaðu margföldunardæmið og reiknaðu deilingardæmin.
 

28 Hvaða tölur vantar? Skrifaðu dæmin upp og fylltu í eyðurnar.

a  5 · 7 = 35

 35 : 5

 35 : 7

c  9 · 8 = 72 

 72 : 9

 72 : 8

e  6 · 9 = 54

 54 : 9

 54 : 6

b  6 · 4 = 24

 24 : 6

 24 : 4

d  5 · 11 = 55

 55 : 5

 55 : 11

f  7 · 12 = 84

 84 : 7

 84 : 12 

a  c  
 

b  d  
 

32 :   = 8

  · 8 = 32  

32 : 8 = 

  : 7 = 8 

 7 · 8 =   

  : 8 = 7 

21 : 3 =   

3 ·   = 21

21 :   = 3

  : 9 = 5 

 9 · 5 =   

  : 5 = 9 

a  4 ·   = 8

b    · 6 = 30 

c    · 2 = 10

d 15 :   = 5

e 18 :   = 6 

f   :   3   = 8

g    · 2 = 14

h   · 4 = 28 

i   · 8 = 56

Fimm	margföldunardæmi	(spil)
Búnaður: Teningur.

Hver leikmaður þarf að fá einn 
kubb og spilaborð eins og þetta (ef 
til vill geta leikmenn sjálfir fyllt út í 
töfluna með tölum úr margföldunar-
töflunum).

15

18

54

45

21

12

48

35

56

20

64

42

72

16

49

32

Leikmenn setja spilapening sinn á reit 
í einu horninu. Síðan kasta þeir 
teningnum til skiptis og flytja spila-
peninginn eins marga reiti og 
teningurinn segir til um. Leikmenn 
athuga töluna í reitnum, þar sem þeir 
lenda, og búa til margföldunardæmi 
sem hefur þessa tölu sem svar. Sé 
svarið rétt merkir leikmaðurinn 
reitinn með krossi. Sá vinnur sem er 
á undan að fá átta krossa.

Búa	til	ferninga	(spil)
Sjá lýsingu á spilinu á bls. 27.

Þrír	í	röð	(spil)
Búnaður: Spilaborð (verkefnablað 
4.97 (Þrír í röð)), spilastokkur án 
mannspila, sex spilapeningar handa 
hverjum leikmanni.

Spilið er fyrir 2–3 leikmenn. 
Spilunum er skipt í tvo bunka. Sá sem 
á leik dregur tvö spil, margfaldar þau 
saman, finnur svarið á spilaborðinu 
og setur spilapening sinn á þann reit. 
Ef svarið er þegar upptekið getur 
hann sett spilapeninginn á svartan 
reit.

Markmiðið er að fá þrjá spila-
peninga í röð, lárétt, lóðrétt eða á 
ská. Þegar allir sex spilapeningarnir 
hafa verið settir út geta leikmenn 
flutt þá til. Þegar leikmaður dregur 
tvö spil í sjöundu umferð flytur hann 
spilapening sem er á spilaborðinu í 
samræmi við svarið. Sá vinnur sem er 
fyrstur að fá þrjá spilapeninga í röð.

Meiri	þjálfun
Á verkefnablaði 4.99 (Margföldunar-
dæmi 2) eru margföldunardæmi þar 
sem nemendur þurfa að nota tengsl 
margföldunar og deilingar. Nemendur, 
sem eru að byrja að læra margföld-
unartöflurnar, geta notað þetta 
verkefnablað til að taka tímann sem 
þeir þurfa til að vinna allt blaðið. 
Mælt er með að nemendur keppi 
ætíð við sjálfa sig um að bæta tímann 
í stað þess að þetta verkefni snúist 
upp í keppni milli nemenda í bekkjar-
deildinni. Til að hið fyrrnefnda verði 
raunin er hægt að láta nemendur 
taka þetta „próf“ á ólíkum tímum.

35 

5 7 

Tilbúin þríhyrningsspjöld má nota 
bæði til að þjálfa færni í margföldun 
og sem spil. Ef þau eru notuð til 
færniþjálfunar geta tveir og tveir 
nemendur unnið saman. Annar 
dregur spil og heldur því þannig að 
fingur hans hylji annan þáttinn en 
hinn á að nefna þá tölu.

Ef spjöldin eru notuð sem spil má 
fara eins að með þeirri breytingu að 
leikmaður fær að halda spjaldinu ef 
hann gefur rétt svar. Þá vinnur sá 
leikmaður sem á fleiri spjöld þegar 
bunkinn á borðinu er tómur.
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Vasareiknir

Reiknaðu eins mörg dæmi og þú getur í huganum.
Hin dæmin skaltu reikna með vasareikninum.

29 

30 

31 Skrifaðu töfluna upp og ljúktu við hana. Notaðu vasareikni.
  

a    3 · 4

b  13 · 4 

c  53 · 14

d 8 · 2

e 8 · 22 

f 8 · 222

g    3 · 6

h 30 · 6 

i 30 · 60

a      12 : 2

b     120 : 20 

c  1200 : 200

d     21 : 3

e   210 : 3 

f 2100 : 30

g   15 : 5

h   65 : 5 

i 625 : 5

· 1 11 111 1111

1 1 11

11 1221

111

1111

Ég ýti á 6*2=
Þá sýnir vasareiknirinn
samstundis töluna 12.

Já, en ég veit að
6 • 2 er 12.

Þannig er fljótlegra
að fá svarið!

skilja þetta en þeir geta reynt:  
11 � 111 þýðir 111 einingar (þ.e.  
1 � 111) og 111 tugir (þ.e. 10 � 111 
= 1110). Fyrri talan er 100 + 10 + 1 
og síðari talan er 1000 + 100 + 10. 
Þar með er útkoman alls 1 þúsund 
2 hundruð 2 tugir og 1 eining.

 Bls. 39 
Nr. 32
Nemendur búa til hækkandi talna-
runur með endurtekinni samlagningu. 
Þeir slá fyrst inn byrjunartöluna, 
síðan ýta þeir á + og því næst á = 
mörgum sinnum og búa þannig til 
talnarunu. Á einhverjum vasareikn-
um þarf að ýta tvisvar á + til að búa 
til slíkar runur.
■ Hver er 8. talan í talnarununni sem 

byrjar á 3? (24 vegna þess að 8 � 3 
er 24.)

jöðrunum til að finna svörin inni í 
töflunni. Kennari hvetur nemendur til 
að reikna eins mörg dæmi og þeir 
geta án þess að nota vasareikni.

Nemendur reyna að finna mynst-
ur:
■ Það eru sömu tölur í fyrstu línu 

eins og í lituðu línunni þar fyrir 
ofan. Ástæðan er sú að við 
margföldum hér með tölunni 1.

■ Tölurnar eru þær sömu í efri 
hægri hluta rúðunetsins eins og í 
neðri vinstri hluta. Ástæðan er sú 
að víxlreglan gildir í margföldun. 
Sama svarið fæst við dæmunum 11 
� 111 og 111 � 11.

■ Í fyrstu línunni kemur einungis 
tölustafurinn 1 fyrir. Í annarri línu 
bætist tölustafurinn 2 við. Í þriðju 
línunni birtist tölustafurinn 3. Erfitt 
getur verið fyrir nemendur að 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 38
Samræðumynd
Verkefnin á þessari blaðsíðu tengjast 
notkun vasareiknis. Í samræmi við 
námskrá er markmiðið ekki á þessu 
stigi að nemendur læri að nota 
vasareikni í reikningi. Eins og sýnt er 
á þessum blaðsíðum má nota 
vasareikni sem kennslufræðilegt 
hjálpartæki. Með þessum verkefnum 
munu nemendur læra um margföldun 
og deilingu, um talnamynstur og 
sætiskerfið.

Nr. 29–30
Nemendur reikna eins mörg dæmi 
og þeir geta í huganum. Dæmin, sem 
þeir geta ekki reiknað í huganum, 
leysa þeir með vasareikni.

Nemendur segja hver öðrum frá 
því hvernig þeir hugsuðu þegar þeir 
leystu dæmin í nemendabókinni.
■ Hvernig fannstu svarið við dæminu  

8 � 2? (16, ég bara vissi það.)
■ Og hvað með dæmið 8 � 22? (Til 

dæmis: 8 � 20 sem eru 16 tugir og  
8 � 2 sem eru 16 einingar, þ.e.a.s. 
160 + 16 sem er 176.)

■ En dæmið 8 � 222? (Það reiknaði ég 
á vasareikninn. Eða: Það verða 16 
hundruð + 176, þ.e.a.s. 1600 + 176 
= 1776.)

■ Hvernig leystir þú dæmið 21 : 3?  
(7, ég vissi það því að 7 � 3 = 21.)

■ Og 210 : 3? (Það er 21 tugur deilt 
með 3 sem eru 7 tugir, þ.e.a.s. 70.)

■ En hvað með 238 : 34? (Það eru 7. 
Ég reiknaði það með vasareikni.)

Nr. 31
Nemendur skrifa töfluna upp. Þeir 
margfalda tölurnar með fram 

Viðfangsefni
■ Margföldun með vasareikni
■ Talnamynstur
■ Sætiskerfið
■ Endurtekin samlagning og 

endurtekinn frádráttur

Búnaður	
■ Vasareiknir
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Búðu til talnamynstur

32  Stimplaðu byrjunartöluna inn. Ýttu á +-takkann. Ýttu á  
=-takkann nokkrum sinnum. Skrifaðu tölurnar sem þú færð.

    2+===  ... Þá birtast tölurnar: 2 – 4 – 6 – 8 – 10 ... 
  
 

 a 3+== … d 4+== …

 b 5+== … e 8+== …

 c 7+== … f 12+== …

33 Skoðaðu talnamynstrin. Skrifaðu tölurnar sem þú færð.

 a 19+== … d 125+== …

 b 202+== … e 21+== … 

 c 49+== … f 150+== …

34  Stimplaðu byrjunartöluna inn. Ýttu á --takkann og síðari töluna.  
Ýttu á =-takkann nokkrum sinnum.  
Skrifaðu tölurnar sem þú færð.

 a 40-2== … d 100-5== …

 b 60-3== … e 199-11== …

 c 100-4== …  f 500-20== …

35 a Búðu til eigin talnamynstur sem fara hækkandi. 
 b Búðu til eigin talnamynstur sem fara lækkandi.

geta prófað að giska á hverjar næstu 
tölur verði og athugað síðan með 
vasareikni eða reiknivélinni á 
tölvunni. Takmarkað er hversu marga 
tölustafi skjárinn á vasareikninum 
getur sýnt.

– Hægt er að víkka töfluna út, fyrst 
með einum dálki og síðar með 
einni röð.

 Nemendur skrifa 11 111 á báða 
staðina.

– Nemendur breyta tölunum í fyrsta 
dálki (þeim litaða) í 2, 12, 112, 
1112 og 11 112 en fyrsta (litaða) 
röðin er óbreytt.

Raunverkefni
Fjórir	í	röð	(spil)
Búnaður: Vasareiknir, spilapeningar í 
tveimur mismunandi litum, spilaborð 
(verkefnablað 4.102 (Fjórir í röð 1)).

Spilið er fyrir tvo leikmenn. Hvor 
leikmaður hefur fjóra spilapeninga í 
sínum lit

Leikmenn velja til skiptis tvær 
tölur úr litla ferningnum til hægri, 
margfalda tölurnar saman og segja 
svarið. Þeir mega nota vasareikni en 
þó ekki fyrr en tölurnar tvær hafa 
verið valdar. Ef svarið er á spilaborð-
inu og reiturinn er laus leggur 
leikmaður spilapening í sínum lit á 
reitinn. Sá vinnur sem er á undan að 
fá fjóra spilapeninga í röð, lárétt, 
lóðrétt eða á ská.

Smám saman munu margir 
leikmenn átta sig á að það borgar sig 
að hugsa fyrir fram um hvaða tölur 
sé rétt að velja til að fá ákveðna tölu 
á spilaborðinu. Ef leikmaður er 
kominn með 3 spilapeninga í röð vill 
hann að sjálfsögðu fá fjórða reitinn. 
Gerum ráð fyrir að í fjórða reitnum 
sé talan 72. Sá sem áttar sig á hvaða 
tölur margfaldaðar saman verða 72, 
áður en hann velur tölurnar, hefur 
töluvert forskot.

Erfiðara afbrigði af þessu spili er 
að nota einnig tveggja stafa tölur. 
Reglurnar eru þær sömu. Sjá spila-
borðið á verkefnablaði 4.103 (Fjórir í 
röð 2).

sömu aðferðir og í verkefnunum á 
undan.
■ Getið þið endað nákvæmlega á 0 

þegar þið búið til lækkandi talna-
runu?

Auðveldari	verkefni
Þar eð nemendur hafa ekki mikla 
reynslu af því að nota vasareikni er 
heppilegt að leyfa þeim að vinna 
þessi verkefni saman. Gott er að 
nemendur, sem ráða vel við þessi 
verkefni, hjálpi þeim sem eiga í 
erfiðleikum með þau.

Erfiðari	verkefni
Nemendur víkka og breyta töflunni á 
bls. 38. Þá giska þeir fyrst og ganga 
síðan úr skugga um með vasareikn-
inum hvort rétt er reiknað og hvort 
þeir hafi uppgötvað mynstur. Þeir 

Nr. 33
Nemendur slá byrjunartöluna inn á 
vasareikninn, síðan ýta þeir á + og 
þar næst á = nokkrum sinnum og 
búa þannig til talnarunu.

Nr. 34 
Nemendur búa til lækkandi talna-
runur með endurteknum frádrætti. 
Þeir slá inn byrjunartöluna, ýta síðan 
á –, þar næst á töluna sem draga skal 
frá, og síðan á = nokkrum sinnum.
■ Hve oft þurfir þú að „hoppa“ (þ.e.a.s. 

ýta á =) til að komast niður í 0 í 
verkefni a? (20 sinnum vegna þess 
að 40 : 2 = 20.)

Nr. 35
Nemendur nota vasareikni og búa til 
eigin talnarunur, sem ýmist fara 
hækkandi eða lækkandi, og nota 
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Orðadæmi

36  Lárus kaupir þrjú myndablöð af vini sínum. 
Hann borgar 14 krónur fyrir hvert hefti. 
Hve mikið borgar Lárus fyrir blöðin?

37  Markús leggur fyrir 35 kr. á dag. 
Hve mikið á hann eftir 8 daga?

38  Garðyrkjubóndi plantar trjám í fimm raðir. 
Í hverri röð eru 16 tré. 
Hve mörgum trjám plantaði bóndinn?

39  Flutningafyrirtæki á fjóra stóra flutningabíla. 
Á hverjum flutningabíl eru 18 hjól. 
Hve mörg hjól eru samtals á öllum bílunum?

40 Á fótboltamóti eru 13 lið. 
 Í hverju liði eru 8 leikmenn. 
 Hve margir leikmenn taka þátt í mótinu?

Dísa á sex möppur með fótboltamyndum. Það eru 27 myndir í hverri 
möppu. Hve margar fótboltamyndir á Dísa alls?

 6 · 7 = 4 2
6 · 2 0 = 1 2 0
6 · 2 7 = 1 6 2

  Dísa á 1 6 2 myndir.

Við skiptum tölunni 27  
í tugi og einingar.

 27

 20      7

VOFF HOPPA

Þá getum við margfaldað  
einingarnar fyrir sig og  

tugina fyrir sig!

textanum til að geta fundið hvaða 
reikniaðgerðir nota skal. Loks þurfa 
þeir að geta framkvæmt þær.

Til að skilja textann og finna hvaða 
reikniaðgerðir á að nota geta 
nemendur teiknað og búið til líkan af 
aðstæðum sem lýst er í textanum. 
Mikilvægt er að teikningar nemenda 
líkist á engan hátt ljósmynd af 
aðstæðum. Þess í stað eiga þær að 
vera líkan sem dregur fram stærð-
fræðilegar hliðar verkefnanna og 
getur hjálpað til við að reikna dæmin.

Gott er að láta nemendur teikna 
eigin myndir. Það munu þeir gera á 
mismunandi vegu. Kennari velur 
nokkra nemendur, sem gera ólíkar 
teikningar, og biður þá að teikna 
líkönin sín á skólatöfluna. Síðan getur 
allur nemendahópurinn rætt um 
kosti og ókosti þessara mismunandi 

6 · 76 · 206

 720

Nr. 36–40
Nemendur lesa textann, finna 
aðferðir til að leysa dæmin og skrá 
útreikningana og svörin skýrt og 
skilmerkilega í reikningshefti sín.

 Bls. 41
Á þessari síðu eru orðadæmi sem 
leysa á með mismunandi reikniað-
gerðum. Það veldur því að dæmin 
verða í erfiðara lagi. nemendur þurfa 
að lesa og skilja textann. Þar næst 
þurfa þeir að átta sig á hvaða 
stærðfræðilegu viðfangsefni felast í 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 40 
Á þessari opnu eru orðadæmi til að 
nemendur fái meiri æfingu í að lesa 
og túlka stærðfræðileg viðfangsefni 
sem felast í hverju dæmi. 

Gefa má nemendum nokkrar 
vísbendingar:
– Það getur oft komið sér vel að 

lesa textann nokkrum sinnum.
– Geturðu lýst því með eigin orðum 

út á hvað verkefnið gengur?
– Nemendur geta unnið saman tveir 

og tveir og sagt hvor öðrum hvað 
textinn fjallar um og hvað spurt er 
um í verkefninu.

Kennari leggur áherslu á hve mikil-
vægt er að nemendur skrái útreikn-
inga og svör á skipulegan og snyrti-
legan hátt í reikningsheftin. Þeir þurfa 
m.ö.o. að kynna lausnir sínar þannig 
að aðrir geti skilið hvernig þeir 
hugsuðu og reiknuðu dæmin. 

Þessar blaðsíður henta einkar vel 
til samvinnu nemenda sem geta þá 
rætt mögulegar lausnir hver við 
annan. Slík vinnubrögð munu einnig 
styrkja samskiptahæfni þeirra og 
færni til að tjá sig munnlega.

Samræðumynd
Í þessu verkefni finnst svarið með því 
að margfalda 6 � 27. Hið sama gildir 
um önnur verkefni á síðunni og um 
sýnidæmið í samræðumyndinni að 
margfalda á tveggja stafa tölu með 
eins stafs tölu. Auðveldasta leiðin til 
þess er að skipta tveggja stafa tölunni 
í einingar og tugi. Þetta má sýna með 
„talblöðrum“ eins og í sýnidæminu 
eða með peningum: Ef finna á t.d. 
hvað 6 � 27 kr. er má fyrst taka  
6 � 20 kr. (eða 6 � 2 tugi) plús 6 � 7 kr. 
Þetta má einnig sýna í rúðuneti, helst 
án reita, þ.e. með „tómu rúðuneti“. 
Þá er rúðunetið einn rétthyrningur 
þar sem við hugsum okkur að í séu 
27 dálkar og 6 raðir. Síðan skiptum 
við rúðunetinu í hluta (sbr. á bls. 
32–33), t. d. þannig:

Viðfangsefni
■ Stærðfræði í daglegu lífi, 

orðadæmi
■ Margföldun og deiling með 

tveggja og þriggja stafa tölum
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41 Í bíósal eru 84 sæti. Í salnum eru 7 raðir. 
 Hve mörg sæti eru í hverri röð?

42 Tólf börn rækta samtals 115 salathöfuð í skólagörðunum. 
 Hve mörg salathöfuð vantar til að þau geti skipt salatinu  
 jafnt á milli sín?

43 Í Ódýru búðinni kaupir Vignir blöðrur  
 sem kosta 13 krónur stykkið. 
 Hve margar blöðrur getur hann keypt fyrir 100 kr.?

44 Á hundahótelinu eru 7 pokar með hundafóðri. 
 Hver poki vegur 25 kg. 
 Búið er að nota 8 kg úr einum pokanum. 
 Hve mörg kg af hundafóðri eru eftir í öllum  
 pokunum samtals?

 
45  Einn föstudag komu 342 gestir  

í sundlaugina. Næsta dag voru  
gestirnir fjórum sinnum fleiri.  
Hvað komu margir gestir  
í laugina þann daginn? 

Það getur komið sér  
vel að teikna mynd  

við dæmin!
Notaðu reiknings-

heftið! að láta nemendur fást við einfaldari 
tölur, einkum í dæmunum á bls. 41.

Þessir nemendur munu hafa 
einstaklega mikið gagn af að sýna 
inntak orðadæmanna á ýmsa vegu. 
Þetta á bæði við skilning á textanum 
og við lausn dæma með stórum 
tölum eins og á bls. 40. Sýna má 
dæmin með áþreifanlegum hjálpar-
tækjum eins og peningum eða 
sætisgildiskubbum. Einnig má sýna 
hvað orðadæmin fela í sér með því 
að teikna líkön.

Erfiðari	verkefni
Nemendur fá erfiðari uppsett 
deilingardæmi eins og t.d.:
200 : 5 315 : 7
300 : 4 2800 : 4
450 : 3 3240 : 6
480 : 6 3520 : 5

Raunverkefni
Heilabrot
Á verkefnablöðum 4.50–4.55 
(Heilabrot 8–13) í verkefnahefti 4a 
eru fleiri heilabrot sem byggjast á 
margföldun og deilingu.

Fyrstur	upp	í	100	(spil)
Búnaður: Teningur, ef til vill talnalína.

Spilið er fyrir 2–4 leikmenn. 
Leikmenn kasta tveimur teningum til 
skiptis. Þeir leggja saman það sem 
upp kemur á teningunum og marg-
falda summuna með tölu sem valin 
hefur verið fyrir fram, t.d. 4.

Dæmi: Leikmaður 1 fær í fyrsta 
kasti tölurnar 2 og 6; summan 
verður 8. Síðan margfaldar hann 
summuna með 4 og fær 32. Þegar 
kemur að þessum leikmanni næst fær 
hann 3 og 4 á teningunum, þ.e.a.s. 
summuna 7 margfaldar hana með 4 
og fær 28 sem hann leggur við 
summuna úr fyrri umferð:  
32 + 28 = 60. Sá vinnur sem er 
fyrstur að komast upp í 100. Spilið 
má spila nokkrum sinnum og skipta 
út tölunni sem margfaldað er með.

Einfaldara afbrigði af leiknum er að 
spila einungis með einum teningi og 
láta nemendur nota talnalínu til að 
fylgjast með því hve mörg stigin eru 
hverju sinni.

Til að skilja dæmi er oft gagnlegast 
að búa til almennara líkan, t.d. eins og 
þetta:

13 13 13

100

... 13 13

Þetta líkan er (fyrir einhverja 
nemendur) auðveldara vegna þess að 
það sýnir það sem í orðadæminu 
segir, öfugt við líkanið á undan sem 
felur einnig í sér útreikningana á 
svörunum.

Nr. 41–45
Auðveldari	verkefni
Það getur komið sér vel að æfa 
ítarlega aðferðir til að lesa textann, 
eins og þær sem nefndar eru hér á 
undan, eða aðrar aðferðir. Gott er 

líkana. Einhver líkönin munu taka 
mjög mikið mið af raunveruleikanum 
og þar með sýna atriði sem skipta 
litlu máli fyrir lausn verkefnisins, t.d. 
eins og það að verkefni 43 fjalli um 
Vigni og blöðrur. Erfiðara mun vera 
að lýsa smáatriðum í einhverjum 
öðrum líkönum. Það getur hjálpað 
nemendum, einkum þegar tölurnar, 
sem um ræðir, eru tiltölulega litlar. 
Sem dæmi má taka notkun talnalínu 
(vegna dæmis 43).

0 10 20 30 40

Eða tóma talnalínu:

0 13 26 39

+13 +13 +13
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46  Hér sérðu Árna og fjóra vini hans. 
Þeir ætla að halda veislu. 
Vinirnir fimm ætla að taka með sér þrjá gesti hver. 
Hve margir gestir koma til veislunnar?

47 Hve margir krakkar verða í veislunni alls?

48 Vinirnir halda að hver krakki borði tvo hamborgara. 
 Hve marga hamborgara þurfa þeir að kaupa?

49 Fjórir hamborgarar eru í hverjum pakka. 
 Hve marga pakka þurfa vinirnir að kaupa?

50 Vinirnir gera ráð fyrir að hver krakki drekki þrjár gosflöskur! 
 Hvað þarf þá margar gosflöskur?

51 Gosflöskurnar eru seldar í kippum með 6 flöskum.

 a Hvað þarf þá margar kippur?

 b Hvað þarf að borga fyrir gosið?

 c Hvað kostar ein gosflaska?

Nr. 54
Þetta verkefni byggist á svarinu í 
verkefni 50. Nemendur eiga að 
reikna út hve mikið vinirnir fjórir fá 
samtals fyrir flöskunar og deila 
upphæðinni milli þeirra.

Auðveldari	verkefni
Kennari hjálpar nemendum að lesa 
textann. Gott er að lesa hann 
nokkrum sinnum.

Leyfið nemendum að teikna til að 
leysa verkefnin. Kennari bendir 
nemendum á að sleppa öllum 
smáatriðum í hjálparteikningunum.

Verkefnin á bls. 43 geta verið 
nokkrum nemendum örðug viður-
eignar og þeim skal leyft að vinna 
með nemendum sem ráða vel við 
þau. En allir nemendur þurfa að skrá 

eina tegund handa hverjum. Þeir 
reikna kostnaðinn við hverja vöru og 
skrá tölurnar í töflu eins og sýnd er á 
blaðsíðunni í nemendabókinni.

Nr. 53
Nemendur nota tölurnar í töflunni í 
verkefni 52 og finna út hve marga 
pakka af hverri vöru þarf að kaupa. 
Þar næst reikna þeir heildarkostnað-
inn og finna síðan mismuninn á 
verðinu í töflunni og verðinu á 
pökkunum. Ekki er víst að nemendur 
fái fjölda stykkja í pökkunum til að 
passa nákvæmlega við þann fjölda 
sem þarf (tölurnar í töflunni) en vel 
kann að vera að það borgi sig að 
kaupa pakkana samt sem áður. Þessi 
atriði er ágætt að taka til umræðu 
þegar vinnan við opnuna er rifjuð 
upp í lokin.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 42 
Hér hefur verið safnað saman 
nokkrum orðadæmum úr hversdags-
lífinu. Kennari þarf að nota nokkurn 
tíma með öllum nemendahópnum til 
að fjalla um umgjörð verkefnanna, 
þ.e.a.s. kynna verkefnin fyrir þeim.

Aðaltilgangur með þessum 
dæmum er að nemendur fái meiri 
þjálfun í að lesa og túlka þau stærð-
fræðilegu viðfangsefni sem felast í 
hverju orðadæmi. Jafn mikilvægt er 
að lesa og skilja textann og finna 
hvaða reikniaðgerðir á að nota eins 
og að framkvæma sjálfa útreikning-
ana. Þess vegna þarf að vekja áhuga 
nemenda á að lesa og reyna að skilja 
textann.

Kennari leggur áherslu á hve 
mikilvægt er að nemendur skrifi 
útreikningana og svörin niður á 
skipulegan og snyrtilegan hátt í reikn-
ingsheftin sín. Þeir þurfa m.ö.o. að 
kynna lausnir sínar þannig að aðrir 
geti skilið hvernig þeir hugsuðu og 
reiknuðu dæmin. Þessar blaðsíður 
henta einkar vel til samvinnu nem-
enda sem geta þá rætt mögulegar 
lausnir hver við annan. Slík vinnu-
brögð munu einnig þjálfa samskipta-
hæfni þeirra og færni til að tjá sig 
munnlega.

Kennari þarf að fylgjast með hvort 
nemendur fái út réttan fjölda 
veislugesta, þ.e. hvort þeir hafa fengið 
rétt svar við dæmi 47. Afgangurinn af 
dæmunum byggist nefnilega á því að 
nemendur viti að gestirnir eru 20 
talsins.

Nr. 46–51
Nemendur lesa textann, finna 
hvernig leysa má verkefnin og skrá 
útreikninga og svör snyrtilega í 
reikningsheftin sín.

 Bls. 43
Nr. 52
Nemendur eiga að finna hve mikið 
þarf af hverri sælgætistegund á mann. 
Nemendur margfalda og finna út hve 
mikið þarf samtals. Þeir velja fleiri en 

Viðfangsefni
■ Stærðfræði í daglegu lífi
■ Að lesa orðadæmi
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52  Hve mörg stykki af hverri sælgætistegund heldurðu að vinirnir þurfi 
að kaupa fyrir hvern krakka? 
Og hve mörg stykki þarf þá að kaupa alls? Fylltu töfluna út.

53  Ef vinirnir kaupa pakka með nokkrum stykkjum í hverjum  
er hægt að fá bæði ís, súkkulaði og flögur ódýrari.

      

 a Hvað þarf marga pakka af hverri sælgætistegund?

 b Hve mikið sparast á því að kaupa pakkana?

54  Fjórir vinir Árna selja tómu flöskurnar. 
Þeir fá 20 kr. fyrir hverja flösku og skipta peningunum jafnt. 
Hve mikið fær hver þeirra?

800 kr. 
  400 kr. 

300 kr.
 

10 stk.
8 stk.

5 stk.

100 kr. 

  70 kr. 

80 kr. 

Fjöldi handa  
hverjum

Fjöldi alls Verð alls

Flögur

Íspinni

Súkkulaði

Raunverkefni
Heilabrot
Á verkefnablöðum 4.50–4.55 
(Heilabrot 8–13) í verkefnahefti 
Sprota 4a eru fleiri heilabrot sem 
byggjast á margföldun og deilingu.

Dýrahótelið	(spil)
Búnaður: Teningur, spilapeningar, 
spilaborð (verkefnablað 3.69 (Dýra-
hótelið) í verkefnahefti Sprota 3b).
Leikmenn kasta teningi til skiptis og 
færa spilapening sinn hringinn í 
kringum spilaborðið eins og ten-
ingurinn segir til um. Leikmenn fá 
borgað fyrir verkin í hverjum reit 
sem þeir lenda á og þeir reikna 
jafnframt út hve mikla peninga þeir fá 
fyrir verkið. Verðið er tilgreint á 
verðlistanum á spilaborðinu. Ákveð-
ið er fyrir fram hve margar umferðir 
skuli spilaðar eða í hve langan tíma 
spilið á að standa. Sá vinnur sem á
hæstu upphæðina í lokin.

Í spilinu má nota kennslupeninga 
eða skrá útreikninga á eyðublað eins 
og þetta:
Útreikningar Upphæð

Þættir	og	margfeldi
Búnaður: Verkefnablað 4.58  
(Hundraðtafla) í verkefnahefti Sprota 
4a. Spilið er fyrir tvo leikmenn. 
Annar leikmaðurinn velur slétta tölu 
á hundraðtöflunni sem hann krossar 
yfir. Hinn verður að velja tölu (og 
krossa yfir hana) sem er annaðhvort 
þáttur í fyrri tölunni eða margfeldi af 
henni. Ekki má velja tölu sem þegar 
hefur verið krossað yfir.
Dæmi: Annar leikmaðurinn velur 
töluna 18. Hinn leikmaðurinn getur 
þá valið eftirfarandi tölur:
Þættir í 18 eru 1, 2, 3, 6 og 9 og 18
Margfeldi af 18 eru 36 (þ.e. 2 � 18), 
54, 72, 90.

Sá leikmaður tapar sem er fyrri til að 
lenda í þeirri stöðu að geta ekki 
krossað yfir tölu á hundraðtöflunni.

Dæmi: Leikmaður velur 49 sem 
þátt í tölunni 98. Þar sem tölurnar 1, 
7 og 98 hafa þegar verið valdar er 
ekki hægt að velja fleiri tölur sem 
uppfylla kröfurnar um þátt í 49 eða 
margfeldi af 49. Hinn getur því ekki 
valið neina tölu og hefur tapað 
leiknum.

Erfiðari	verkefni
Heilabrot
Á kaffihúsi
Nokkrir vinir sitja á kaffihúsi. Allir 
vinirnir kaupa hið sama. Samtals 
borga þeir 2500. Verðið á vörunum, 
sem þeir kaupa, er þetta:

Gosflaska kostar 200 kr.
Kexkaka kostar 150 kr.

Hvað pöntuðu þeir og hve margir 
voru þeir?

Lausn:
Eina lausnin, sem kemur til greina, er 
5 � 500. Þar sem ekki er möguleiki á 
að kaupa neitt sem kostar 500 kr. 
hljóta vinirnir að vera 5 talsins og 
versla fyrir 500 krónur hver. Hver 
þeirra kaupir því 1 gosflösku og tvær 
kexkökur.

útreikningana eða teikna skýringar-
myndir í nemendaheftin sín.

Einnig er gott ef nemendur, sem 
eiga í erfiðleikum með þetta efni, fái 
hjálp til að búa til töfluna og við að 
skrá reikningsdæmin:

Fjöldi handa 
hverjum

Fjöldi alls Verð alls

Flögur __· 20 = ___ __·__= __· 8 = __

Íspinni

Súkkulaði

Kennari þarf einnig að meta hvort 
einstakir nemendur skuli nota 
vasareikni við þessi verkefni. Mikil-
vægast í þessum efnum er að 
nemendur skilji hvernig finna má 
svörin, þ.e. hvort eigi að margfalda 
eða deila og með hvaða tölum.
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1 Hvað eru reitirnir margir? Skrifaðu það sem margföldunardæmi.

 a  b 

2 Hve mikla peninga fær hvert barn? Skrifaðu það sem  
 margföldunardæmi.

3 Reiknaðu dæmin.

 

4 Í skóla nokkrum eru keyptir 14 eggjabakkar. Í hverjum bakka eru  
 6 egg. Hve mörg egg kaupir skólinn?

a  3 · 8

b  7 · 2 

c  4 · 4

d 7 · 7

e 6 · 10 

f 4 · 20

g 18 : 6

h 45 : 5 

i 24 : 4

j 21 : 3

k 32 : 4 

l 63 : 7

44

Próf

a  c  
 

b  d  
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Fylla	slönguna	(spil)
Búnaður: Spilaskífa (verkefnablað 85 
(Spilaskífa með 10 svæðum) í verk-
efnahefti Sprota 2b), teikning af 
slöngu (ef til vill verkefnablað 3.27 
(Fylla slönguna 2) í verkefnahefti 
Sprota 3a).

Leikmenn skrifa tölurnar 1–10 á 
spilaskífuna, einnig má nota tölurnar 
1–5. Síðan þarf að ákveða hvaða 
margföldunartöflu skal æfa.

Leikmenn teikna slöngu sem skipt 
er í reiti (eða nota verkefnablaðið 
sem tilgreint er hér fyrir ofan) og 
skrá svörin úr viðkomandi margföld-
unartöflu, t.d. svörin úr 5-töflunni. 
Síðan á að margfalda töluna, sem 
bréfaklemman lendir á, með 5, finna á 
slöngunni reitinn með svarinu og lita 
hann. Sá vinnur sem er fyrstur að lita 
alla reitina á slöngunni sinni.

nemendum að læra þessa námsþætti 
utan að.

Nemendur, sem eiga erfitt með að 
leysa prófverkefnin, taka fyrir 
blaðsíður 63–69 í æfingahefti Sprota 
4b.

Erfiðari	verkefni
Nemendur sem ráða auðveldlega við 
prófverkefnin geta snúið sér strax að 
æfingasíðu 2.

Raunverkefni
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 hinum ýmsu 
margföldunartöflum.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 44 Próf
Nr. 1
Nemendur finna hve reitirnir eru 
margir og skrá það sem margföld-
unardæmi.

Nr. 2
Nemendur skipta peningunum jafnt 
milli barnanna og skrá það sem 
deilingardæmi.

Nr. 3
Nemendur skrifa dæmin upp, reikna 
þau og skrá svörin.

Nr. 4
Nemendur reikna orðadæmið.

 Bls. 45 Æfingasíða 1
Nr. 55
Nemendur hoppa á talnalínunni með 
jafn löngum hoppum og skrá töl-
urnar sem þeir lenda á. Þeir eiga að 
hoppa alla leið, þ.e. hoppa 10 hopp.

Nr. 56
Nemendur finna hve reitirnir eru 
margir og skrá það sem margföld-
unardæmi.

Auðveldari	verkefni
Tiltölulega auðvelt er að telja reiti í 
rúðuneti og hoppa á talnalínu. 
Ástæðan er sú að nemendur geta 
talið einn reit í einu eða eitt skref í 
einu. Rétt er að hvetja nemendur, 
sem fara þannig að, til að nota 
fljótlegri og skilvirkari aðferðir. Það 
krefst þess hins vegar að þeir hafi 
ákveðna þekkingu á valdi sínu í 
samlagningu og margföldunartöfl-
unum; því er afar mikilvægt að 
nemendur æfi þessi þekkingaratriði. Í 
kaflanum Raunverkefni hér á eftir eru 
tillögur um hentug spil sem auðvelda 

Viðfangsefni
■ Margföldun í rúðuneti
■ Margföldunartöflurnar
■ Deiling sem jöfn skipting
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55 Hoppaðu áfram á talnalínunni. Skráðu næstu fjórar tölur  
 sem þú lendir á.
 a 

 b 

 c 

56 Hvað eru reitirnir margir? Skrifaðu það sem margföldunardæmi.

 a  c 

 b  d 

+2

0 2 4 6

0 3 6

+3

0 4 8 12

+4

Æfingasíða 1

ÆFINGAHEFTI 4b BLS. 13–19

Meiri	þjálfun	í	deilingu
Fleiri verkefni, heilabrot og spil, sem 
þjálfa deilingu, eru á verkefnablöðum 
3.25–3.32 (Heilabrot 1, Fylla slönguna 
2, Deila með 3, Deila með 4, Deilingar-
vélmenni, Deilingarspilið og Hvað er 
afgangs?) í verkefnahefti Sprota 3a.

svör við margföldunardæmum. 
Kennari kastar tveimur teningum og 
segir tölurnar upphátt. Nemendur 
margfalda tölurnar saman. Sá sem er 
með spjaldið (eða spjöldin) með 
svarinu sprettur á fætur og sýnir 
spjaldið. Sé svarið rétt fær nemand-
inn stig. Hann skráir stigið með því 
að draga talningarstrik á blað. Ef 
svarið er rangt fær nemandinn eitt 
mínusstig (en því má sleppa ef vill).

Þegar spilinu er lokið telja nem-
endur hve mörg stig þeir hafa fengið. 
Sá vinnur sem er með flest stig.

Afbrigði af þessum leik er að láta 
tvo nemendur vinna saman og fá þeir 
þá tvö spjöld. Þá má láta nemanda, 
sem hefur ekki margföldunartöfl-
urnar á valdi sínu, vinna með nem-
anda sem er öruggari í þessum 
efnum.

9

5 10

3

8 4

6 7

30
45

35
15 40

20
50

25

· 5

Spretta	á	fætur	í	margföldun
Búnaður: Tveir teningar, tvö sett af 
plöstuðum spjöldum með eftir-
farandi tölum: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 36.

Þessi leikur hentar ágætlega í 
litlum hópum. Spjöldunum er dreift 
milli nemendanna. Á spjöldunum eru 
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Hvaða tölur vantar?

57 

58

59 Skiptu peningunum jafnt milli barnanna. Skráðu það sem deilingardæmi.

a 4 · 6 = 

b 5 · 9 =  

c 6 · 6 = 

a  16 : 8 = 

b 27 : 3 =  

c 30 : 6 = 

d  7 ·  = 7

e 3 ·  = 24 

f 5 ·  = 20

d  6 · 8 = 

e 7 · 8 =  

f 9 · 8 = 

g  50 : 10 = 

h 49 :   7 =  

i 99 :   9 = 

g   · 9 = 36

h  · 7 = 35 

i  · 9 = 81

46

Æfingasíða 2

a 
 

d  
 

b  e  
 

c  f  
 

ÆFINGAHEFTI 4b BLS. 17–25

  4 + 2 = 6
  6 ·  5 = 30
30 ·  1 = 30

 

Búa þarf til reglur um stigagjöf eftir 
því hve margir leikmenn eru í 
hópnum. Ef tveir leikmenn spila 
saman getur reglan verið sú að sá 
sem kemst nær tölunni 30 í hverri 
umferð fær 1 stig. Ef leikmennirnir 
eru þrír má hafa þá reglu að sá sem 
kemst næst 30 í hverri umferð fái 3 
stig en sá sem kemst næst-næst 30 
fái 1 stig.

Sá vinnur sem á flest stig eftir t.d. 
10 umferðir.

26 � 7
83 � 8
25 � 14
48 � 16

Kennari getur auðveldlega búið til 
slík rúðunet í Word með því að velja 
„Insert“ og síðan „Table“. Síðan velur 
hann fjölda dálka og raða.

Raunverkefni
Hver	kemst	næst	30?	(spil)
Búnaður: Fjórir teningar handa 
hverjum hópi.

Leikmaður kastar fjórum tening-
um. Hann býr til eitt eða fleiri dæmi 
þannig að svarið sé sem næst 30. 
Leikmaður verður að nota alla fjóra 
teningana. Dæmi:

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 46 Æfingasíða 2
Nr. 57–58
Nemendur skrá tölurnar sem vantar 
í hvert dæmi. Hvetja má nemendur 
til að skrifa dæmin upp auk svaranna.

Nr. 59
Nemendur skipta peningunum jafnt á 
milli barnanna og skrifa það sem 
deilingardæmi, t.d. 366 : 3 = . Ekki er 
ætlunin hér að kenna nemendum 
hefðbundna (uppsetta) deilingarað-
ferð. Nemendur þurfa að fá tækifæri 
til að leysa dæmin með eigin að-
ferðum og ræða saman um hvernig 
þeir fundu lausnirnar.

 Bls. 47 Við vinnum saman
Nr. 60–65
Nemendur leysa orðadæmin. Um 
þrautalausnir er að ræða þannig að 
nemendur þurfa að sýna þrautseigju. 
Oftast leysa þeir ekki slík verkefni í 
fljótheitum heldur þurfa þeir að 
leggja höfuðið lengi í bleyti áður en 
þeir finna lausnaleiðina.

Nemendum getur verið mikil hjálp 
í því að vinna saman, til dæmis í 
pörum. Einnig er rétt að hvetja þá til 
að teikna mynd sem lýsir verkefninu.

Dæmi um teikningu við verkefni 61:

20 km
Sigurður

Sara

Blá braut

Rauð braut

Auðveldari	verkefni
Kennari hvetur nemendur, sem vita 
ekki hvernig má leysa dæmin á bls. 
46, til að teikna peninga sér til 
hjálpar.

Erfiðari	verkefni
Nemendur hafa stærri rúðunet þar 
sem finna á fjölda reita. Mikilvægt er 
að fram komi að tilgangurinn sé að 
finna fjölda reita, ekki að leysa 
margföldunardæmi. Um getur verið 
að ræða rúðunet í stærðinni:

Viðfangsefni
■ Deiling sem jöfn skipting
■ Margföldunar- og deilingar-

dæmi
■ Þrautalausnir, orðadæmi
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60 Kassi með gosflöskum er 39 cm á hæð.  
 Nínu tekst að búa til stafla úr 21 goskassa.  
 Hve hár er staflinn?

61  Bláa skíðabrautin er tvöfalt lengri en sú rauða.  
Sigurður fer einn hring á bláu brautinni en Sara  
fer þrjá hringi á rauðu brautinni. Samtals ganga  
þau 20 km. Hve löng er rauða skíðabrautin?

62   Lilja, Pétur, mamma og pabbi borða öll  
vínberin úr fjórum vínberjaskálum. 
Í hverri skál eru 13 vínber. Lilja borðar  
13 vínber, Pétur 19 og mamma 16. Hve mörg  
vínber borðar pabbi?

63  Í skóla nokkrum ætla 204 nemendur  
og 11 kennarar í skólaferðalag.  
Leigðar eru rútur sem taka 38 manns.  
Hvað kemst skólinn af með margar rútur?

64  Krakkarnir í 4.B halda flóamarkað. Marta kaupir þrjú  
strokleður og tvo blýanta. Strokleðrin kosta 26 kr. hvert  
og blýanturinn helmingi minna. Marta borgar með 100 kr.  
Hvað fær hún til baka?

65 Á sama markaði kostar kúlupenni 5 kr. meira  
 en litblýantur. Marta kaupir tvo kúlupenna og  
 einn litblýant fyrir 28 kr. Hvað kosta þá einn  
 kúlupenni og tveir litblýantar?
 

Dæmi:
Á teningunum koma upp tölurnar 

4 og 6. Þá geta leikmenn krossað yfir 
tölurnar 10 (4 + 6) og 24 (4 � 6). 
Þótt talan 10 sé skráð tvisvar á 
spilabretti leikmanns má hann 
einungis krossa yfir aðra töluna.

Því er ljóst að það kemur sér vel 
að skrá ákveðnar tölur á spilabrettið 
og að forðast aðrar. Kennari segir 
lítið um þessi atriði áður en spilið 
hefst. Eftir því sem nemendur læra 
betur á spilið munu þeir smám 
saman átta sig á að það hefur enga 
þýðingu að skrá stærri tölur en 36 á 
spilaborðið. Hið sama á við um frum-
tölur hærri en 11. (Frumtölur eru 
tölur sem aðeins hafa tvo þætti, þ.e. 
töluna sjálfa og töluna 1; t.d. hefur 
talan 11 einungis þættina 11 og 1.)

Fimm	í	röð	(spil)
Búnaður: Tómt bingóspilaborð með  
4 � 4 eða 5 � 5 reitum (verkefnablað 
32 (Bingóspjald) í verkefnahefti Sprota 
1) handa hverjum leikmanni, tveir 
teningar.

Fyrst verða leikmenn að fylla 
bingóspjaldið út með tölum. Þeir 
mega sjálfir velja tölurnar. Leikmaður 
– eða kennari – kastar tveimur 
teningum og allir leikmenn eiga bæði 
að leggja tölurnar, sem upp koma á 
teningunum saman, og margfalda þær 
saman. Leikmenn geta því krossað 
yfir þessar tvær tölur, ef þær eru á 
bingóspjaldinu þeirra, í hvert sinn 
sem teningunum er kastað. Sá vinnur 
sem er fyrstur að krossa yfir fimm 
tölur á spjaldinu sínu, lárétt, lóðrétt 
eða á ská.
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Mælingar og tugabrot9

48

ef vöfflurnar eiga að verða sætari en 
fara þarf varlega í að nota meira salt 
eða kardemommur en gefið er upp í 
uppskriftum.)

Meta þarf út frá aðstæðum hverju 
sinni og mælitækjunum, sem við 
höfum yfir að ráða, hversu nákvæm 
við þurfum að vera þegar mælt er.
■ Hvaða mælieiningu notum við til að 

tilgreina rúmmál, t.d. til að segja til 
um hve mikil mjólk á að vera í 
vöfflunum? Notum við kílógrömm? 
(Nei, við notum desilítra eða lítra.)

■ Hvaða mælieiningar segja til um 
þyngd? (Gramm, hektógramm, 
kílógramm.)

■ Hvaða mælieiningar segja til um 
lengd? (Míla, km, m, dm, cm, mm.)

Kennari leggur áherslu á að mælingar 
fela í sér samanburð:
■ Hvort er þyngra 1 lítri af mjólk eða 1 

kg af sykri? (Jafn mikið vegna þess 
að 1 lítri af mjólk vegur einnig 1 
kilógramm.)

Þegar efni í uppskrift er mælt felst 
jafnframt í því samanburður vegna 
þess að við viljum hafa jafn mikið af 
hverju efni og sá notaði sem bjó 
uppskriftina til.

Annað mikilvægt atriði er óná-
kvæmni mælinga:
■ Af hve mikilli nákvæmni þarf að 

mæla þegar bakaðar eru vöfflur og 
bollur? (Það er misjafnt. Til dæmis má 
nota meira hveiti eða meiri mjólk 
eftir því hvort deigið á að verða þykk-
ara eða þynnra. Meiri sykur má nota 

9	 Mælingar	og	
tugabrot

Í	þessum	kafla	læra	nemendur	um	
lengdar-,	þyngdar-	og	rúmmáls-
mælingar.	Í	mælingum	felst	að	
bera	saman	stærðir	og	nemendur	
læra	að	mæla	hluti	við	hversdags-
legar	aðstæður	og	nota	viðeigandi	
mælitæki.	Þeir	læra	um	mismun-
andi	mælieiningar	og	að	breyta	
einni	einingu	í	aðra,	t.d.	desilítra	í	
lítra	og	lítrum	í	desílítra,	grömm-
um	í	kílógrömm	(kíló)	og	kílóum	í	
grömm,	millimetrum	í	sentimetra	
og	sentimetrum	í	millimetra	og	
loks	desimetrum	í	metra	og	
metrum	í	desimetra.

Enn	fremur	kynnast	nemendur	
tugabrotum,	bæði	í	tengslum	við	
mælingar,	talnalínuna	og	sem	
óhlutbundið	stærðfræðilegt	
hugtak.

Viðfangsefni
■ Mælingar við hversdagslegar 

aðstæður
■ Rúmmál
■ Þyngd

Búnaður	
■ Mælitæki eins og vog, lítramál 

eða desilítramál, matskeið og 
teskeið

■ Ef til vill ljósrit af töflunni á bls. 
49 (ljósritunarblað 5 (Bollu-
uppskrift) aftast í þessari bók).

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 48
Samræðumynd
Kennari og nemendur ræða saman 
um mælingar við hinar ýmsu að-
stæður.
■ Hvað eru börnin á myndinni að gera? 

(Þau eru að baka vöfflur og bollur.)
■ Hafið þið sjálf einhvern tíma bakað 

vöfflur og bollur? Vitið þið hvað þarf 
til að búa til deigið? (T.d. hveiti, mjólk, 
smjör, lyftiduft eða ger.)

■ Hvernig vitum við hve mikið þarf að 
hverju? (Við notum uppskrift.)
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Þyngd

1	 	Búðu	til	töflu	og	skrifaðu	uppskriftirnar.

Efni 20	bollur 40	bollur 200	bollur

hveiti 500 g

mjólk 3 dl

ger 50 g

sykur 50 g

smjör 100 g

salt 0,5 tsk.

Þetta verður tvöfalt meira.

Þetta verður 
10 sinnum meira!

20 bollur500 g hveiti3 dl mjólk1 bréf þurrger50 g sykur100 g smjör0,5 tsk. salt
Bræðið smjörið. Hellið

mjólk og smjöri í skál.
Bætið salti við. Hrærið

gerið út í og bætið við
sykri og hveiti.Deigið á að vera nokkuð

þykkt en ekki um of.
Látið deigið lyfta sér  

í hálftíma. Búið til bollur.
Bakið þær við 220°C hita 

í 10––12 mínútur.Verði ykkur að góðu!

sem hafa litla reynslu af mælingum, 
að vinna með þeim sem ráða betur 
við slík verkefni.

Erfiðari	verkefni
Að	helminga	uppskriftina
Nemendur fá það verkefni að búa til 
uppskrift fyrir 10 bollur eða 30 
bollur.

Raunverkefni
Búa	til	karamellur
Gaman er að vinna þetta verkefni 
með náttúrufræði- eða matreiðslu-
kennaranum.
Búnaður: Pottur, sleif, rafmagnshella 
(eldavél), diskur, ef til vill hitamælir 
sem sýnir allt að 150 °C.
1
2 dl sykur
1
2 dl rjómi

1 msk. smjör

Kennari lýsir matvörunum áður en 
þeim er blandað saman. Nemendur 
blanda saman sykri, smjöri og rjóma  
í potti. Hvernig lítur blandan út? 
Potturinn er settur á eldavélarhell-
una og blandan hituð upp meðan 
hrært er í henni.

Þegar blandan hefur þykknað 
nokkuð og er byrjuð að fá á sig gulan 
lit þarf að fylgjast jafnt og þétt með 
hitanum. Þegar hitinn er kominn upp 
í 125°C þarf að taka pottinn af 
hellunni. Þá er karamellublöndunni 
hellt á disk. Meðan blandan er enn 
heit er henni skipt niður í hæfilega 
stóra bita.

Borða má karamellurnar strax, 
pakka þeim inn í sellófan-blöð eða 
raða þeim í kökubox og strá sykri 
með. Sykurinn veldur því að kara-
mellurnar festast síður saman.

Í náttúrufræðitímum má skoða 
hvaða breytingar verða á efninu 
meðan blandan er hituð upp.

 Bls. 49
Nr. 1
Ljósrit af töflu fyrir uppskriftina er á 
ljósritunarblaði 5 (Bolluuppskrift) 
aftast í þessari bók. 

Kennari notar bolluuppskriftina og 
skráir hvaða mælieiningar þarf að 
nota ef ætlunin er að tvöfalda eða 
tífalda uppskriftina. Nemendur geta 
spreytt sig á að breyta grömmum í 
kílógrömm.

Það hentar ágætlega að láta 
nemendur vinna þetta verkefni 
sameiginlega eða í minni hópum.

Auðveldari	verkefni
Nemendur fá raunverulega reynslu af 
mælingum, t.d. með því að mæla með 
desilítramáli eða nota vog. Það er 
mikill kostur að leyfa nemendum, 

■ Í bolluuppskriftinni á að vera hálf 
teskeið af salti. Hvernig skrifum við 
hálfur? (12 eða 0,5.)

■ Hálfur er minni en 1. Þekkið þið 
aðrar tölur sem eru minni en 1? (Til 
dæmis almennu brotin 14 og 13 .)

■ Hvernig táknum við í tölum rúmmál 
sem er minna en t.d. 1 lítri? (Við 
gefum rúmmálið upp í dl eða skráum 
það í lítrum sem tugabrot.) (Kennari 
skrifar nokkur dæmi á töfluna.)

■ Ég á stöng sem er minni en 1 metri 
á lengd. Með hvaða tölu tákna ég 
lengd stangarinnar?

Kennari segir nemendum að tuga-
brot séu notuð til að tákna tölu sem 
er minni en einn heill eða er milli 
tveggja heilla talna og að um þetta 
muni nemendur læra í þessum kafla.
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2	 Breyttu uppskriftinni þannig að deigið nægi í

 a 32 vöfflur b 8 vöfflur c 24 vöfflur

1 kg 

1000 g 1 
kg

 

2 kg 
3 kg 

4 kg 
5 kg 

Vöffluuppskrift

Þetta eru 10 desilítrar.

16 vöfflur
4 egg
6 msk. sykur
400 g hveiti
1 tsk. lyftiduft
1 l mjólk
8 msk. brætt smjör
0,5 tsk. kardemommudropar

Aðferð
1. Blandið öllu efninu  

nema smjörinu vel saman.

2. Látið deigið bíða  
í hálftíma.

3. Blandið smjörinu í  
rétt fyrir steikingu.

1 lítri = 10 desilítrar
0,5 lítri = 5 desilítrar

1 kílógramm = 1000 grömm

Erfiðari	verkefni
Heilabrot	um	þyngd
Á verkefnablaði 4.104 (Þyngd 1) eru 
nokkur ögrandi verkefni fyrir 
nemendur sem hafa tengslin milli 
gramma og kílógramma á valdi sínu. 
Á verkefnablaðinu eru einnig æfingar 
í samlagningu og deilingu þar sem 
þyngd kemur við sögu.

Raunverkefni	
Baka	vöfflur
Nemendur fá hagnýta reynslu af 
mælingum ef þeir fá að baka vöfflur. 
Ef kennari hefur ekki aðstæður til 
þessa í skólanum má ef til vill fela 
nemendum það sem heimaverkefni.

Giska	á	þyngd
Skiptið nemendum í 3–4 manna 
hópa. Hver hópur á að finna átta 

Nr. 3
Nemendur breyta kílógrömmum í 
grömm. Bendið nemendum á að nota 
myndina af voginni efst á blaðsíðunni 
sér til hjálpar.

Nr. 4
Nemendur breyta grömmum í kíló. 
Bendið nemendum á að nota 
myndina af voginni efst á blaðsíðunni 
sér til hjálpar.

Nr. 5
Nemendur breyta grömmum í kíló.

Auðveldari	verkefni
Mælt er með að nemendur vinni 
verkefni þessarar opnu í litlum 
hópum, gjarnan tveir og tveir saman. 
Síðan er rétt að taka góðan tíma í 
sameiginlega upprifjun.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 50
Samræðumynd
■ Hvaða mælitæki eru notuð í eld-

húsinu við bakstur? (Desilítramál, 
lítramál, mismunandi mæliskeiðar, 
vog.)

■ Hve mikið er 1 lítri? (Kennari sýnir 
nemendum lítramál.)

■ Hvaða mælieining er notuð yfir það 
sem er minna en 1 lítri? (Desilítri.)

■ Veit einhver ykkar hve margir 
desilítrar eru í einum lítra? (10 dl en 
einnig má skrá lítra með tuga-
brotum.)

■ Hvernig er hægt að tákna 5 dl sem 
lítra? (Sem hálfan lítra og það má 
einnig skrifa þannig: 0,5 .)

■ Hvernig skrifum við 4 dl sem lítra? 
(0,4 .)

Nr. 2
Nemendur nota vöffluuppskriftina og 
skrá málin sem þarf ef ætlunin er að 
tvöfalda uppskriftina, helminga hana 
eða búa til eina og hálfa uppskrift. 
Gott er að nemendur breyti grömm-
um í kíló.

 Bls. 51
Samræðumynd
■ Með hvaða mælieiningu mælum við 

þyngd? (Kílóum/kílógrömmum.)
■ Veit einhver ykkar hvað orðið „kíló“ 

merkir? (Það þýðir „þúsund“ þannig 
að 1 kílógramm (oft nefnt „kíló“) er 
jafnt og 1000 grömm.)

■ Hve mörg grömm eru í einu kílói? 
(1000.)

■ Hvernig eru 500 grömm skráð sem 
kíló? (Hálft kíló sem má einnig skrifa 
þannig: 0,5 kg.)

■ Hvernig eru 300 g skráð sem 
kílógrömm? (0,3 kg.)

Viðfangsefni
■ Mælingar við hversdagslegar 

aðstæður
■ Þyngd
■ Áætla þyngd

Búnaður	
■ Lítramál og desilítramál
■ Vog
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3	 Breyttu kílógrömmum í grömm.

4	 Breyttu grömmum í kíló.

5	 Skráðu í kílógrömmum.

	

0 g0 kg

100 g
0,1 kg

200 g

0,2 kg

300 g

0,3 kg
400 g

0,4 kg
500 g

0,5 kg 600 g

0,6 kg 700 g

0,7 kg

800 g

0,8 kg

900 g
0,9 kg 1000 g

1 kg

11
00

 g

12
00

 g
13

00
 g

14
00

 g 1,5
 kg

15
00

 g

1600 g

1700 g

1800 g

1900 g

2000 g

a c e

b d f

1 kg

1 kg 1,5 kg
2 kg

5 kg
3 kg 0,5 kg

a c e

b d f

1000 g
300 g 

Dropar

3000 g

2500 g

300 g

500 g
700 g 

a	 3000 g

b	 8000 g

c 5000 g

d 1500 g

e 400 g

f 2300 g

g 800 g

h 200 g

i 3400 g

j 7200 g

k 5100 g

l 300 g

Vínberin vega
1,2 kg = 1 2 0 0 g

rauðan (eða í einhverjum öðrum lit) 
og kalla hann „kílóstein bekkjarins“.

Mælingadómínó	–	þyngd	(spil)
Nemendur búa til dómínóspjöld sem 
eru þannig að annar hluti spjaldanna 
tilgreinir grömm en hinn hlutinn 
kílógrömm. Einnig má nota tilbúin 
dómínóspjöld á verkefnablaði 4.105 
(Mælingadómínó 1 – Þyngd). Best er 
að plasta spjöldin áður en þau eru 
klippt út.

1200 g 0,4 kg100 g 1,2 kg 400 g 1,8 kg

Spilið felur í sér viðbótaræfingu í að 
breyta kílóum í grömm og öfugt. 

mismunandi hluti, annaðhvort inni 
eða úti. Nemendur giska á þyngd 
hlutanna og skrá það í töflu. Síðan 
mæla þeir þyngd hlutanna og skrá 
það einnig í töfluna. Loks bera þeir 
saman ágiskunina og raunverulega 
þyngd og skrá mismuninn.

Hlutir Ágiskun Mæling Mismunur

Lítill steinn 600 g 430 g 95 g

Finna	kílógrömmin	(útiverkefni)
Nemendur finna ýmsa hluti sem þeir 
telja að séu 1 kg á þyngd hver. Síðan 
ganga þeir úr skugga um raunveru-
lega þyngd hlutanna. Finni einhver 
nemandi stein sem vegur um það bil 
1 kíló má geyma hann í kennslu-
stofunni. Gaman er að mála hann 
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6	 Lestu af talnalínunni. Hvað eru pokarnir þungir?  
 Skráðu þyngdina í kílógrömmum.

7	 Hvað kosta pokarnir samtals?

10 kr.
pr. 0,1 kg

0 2 kg1 kg

A B C D E

0,1 kg

0,2 kg

a c e

b d f

0,2 kg

0,2 kg

0,3 kg

0,2 kg

0,1 kg
0,1 kg

0,4 kg

0,2 kg 0,2 kg

0,4 kg

0,3 kg

0,5 kg 0,2 kg

0,1 kg

0,2 kg

 0,1 kg  +   0, 2 kg = 0 , 3 kg
 3 · 1 0 kr. = 3 0 kr.
  Pokarnir kosta 3 0 kr.

0,1 kg

10 kr.

0,2 kg

20 kr.

0,3 kg

30 kr.

þyngd pokanna á rétta staði á 
talnalínunni.

Nr. 9
Nemendur eiga að tilgreina tölurnar 
á talnalínunni, sem örvarnar benda á, 
og svara í kílóum og grömmum.

Nr. 10
Nemendur skrifa töflurnar upp og 
ljúka við þær með því að breyta 
kílógrömmum í grömm eða grömm-
um í kíló.

Nr. 11
Nemendur reikna dæmið. Það sem 
er erfitt í þessu dæmi er að uppgefnu 
málin í textanum eru ekki tilgreind í 
sömu mælieiningu, þ.e. þau eru bæði 
í kg og g. Ef til vill er auðveldast að 
breyta öllum mælieiningunum 

með 10 þannig að það eru einmitt 
hektógrömmin sem eru margfölduð 
með 10.

Hektó þýðir hundrað og þess 
vegna merkir 1 hektógramm 100 
grömm. Þar með kostar 1 hg af 
innihaldi pokanna 10 kr.

Hektó er einnig notað í tengslum 
við rúmmál í fiskiðnaði; annars er 
það frekar lítið notað. Einn hektólítri 
merkir þá 100 lítra.

 Bls. 53 
Nr. 8
Í a-lið raða nemendur pokunum frá 
þeim léttasta til hins þyngsta.

Í b-lið geta nemendur annaðhvort 
teiknað talnalínu, eins og þá sem er í 
nemendabókinni, eða notað ljósrit-
unarblað 6 (Talnalínur) aftast í þessari 
bók. Nemendur eiga að merkja 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 52
Nr. 6
Nemendur lesa af talnalínunni og 
skrifa hve mikið einn poki vegur. 
Talnalínan sýnir skýrt og greinilega 
hvernig búið er að skipta einum 
heilum í tíu hluta sem eðlilega kallast 
„tíundu hlutar“.

Nr. 7
Nemendur reikna út hve mikið 
pokarnir vega samtals og því næst 
hve mikið þeir kosta. Nemendur 
þurfa að breyta kílóum í grömm.

Kennari varpar fram spurningum 
til nemenda sem kalla fram breytingu 
gramma í kílógrömm:
■ Ef ég kaupi 0,5 kg og Lísa kaupir  

0,7 kg – hve mikið kaupum við þá 
samtals? (1,2 kg.)

■ Hve mikið er það í grömmum?  
(500 g + 700 g eru 1200 grömm.)

Í daglegu tali er orðið „kíló“ oft 
notað í stað orðsins „kílógramm“. 
Segja má að þetta sé ónákvæmt því 
að orðið „kíló“ merkir „þúsund“. 
Þess vegna er 1 kílómetri 1000 
metrar og 1 kílógramm er 1000 
grömm. En þar eð fólk almennt veit 
að „kíló“ þýðir „kílógramm“ veldur 
þessi orðanotkun í raun ekki 
misskilningi.

Ákveðið hefur verið að nota ekki 
hugtakið hektógramm (hg) í þessari 
bók en rétt er að kennari ræði um 
það við nemendur. Ekki er óvanalegt 
að verð, t.d. á sælgæti, sé gefið upp í 
kr./hg. Þegar reikna á út verðið á 
pokunum í sýnidæminu er fyrst 
reiknað að pokarnir tveir vegi 
samtals 0,3 kg; síðan er 3 margfaldað 

Viðfangsefni
■ Þyngdarmælingar
■ Staðlaðar mælieiningar: 

gramm, hektógramm og 
kílógramm

■ Að breyta úr einni mæliein-
ingu í aðra

Búnaður	
■ Ef til vill talnalína á ljósritunar-

blaði 6 (Talnalínur) aftast í 
þessari bók
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8	 a	 Skráðu pokana í röð eftir þyngd. Byrjaðu á léttasta pokanum.

	 b	 	Teiknaðu talnalínu og merktu þyngd pokanna á hana.  
Skráðu þyngdina í kg.

9	 Skráðu tölurnar sem örvarnar benda á.  
 Svaraðu í kílógrömmum og grömmum.

10	 Skráðu þyngdirnar sem grömm og sem kílógrömm.

	 a  b  c 

11	 	Alma kaupir þrjá pakka af smjöri og einn eplapoka. Samtals vega 
vörurnar 2 kg og 300 g. Hver smjörpakki vegur 500 g.

	 a	 Hve þungir eru smjörpakkarnir þrír samtals?

	 b	 Hvað vegur eplapokinn?

grömm kg
2

4

7000

0,5

grömm kg
3000

2,5

800

2000

grömm kg
3,5

900

0,4

1700

0,1 kg800 g 0,5 kg 0,4 kg 200 g 1000 g

BA C D E F

0 1 kg

B

0,1 kg

0 2,5 kg1,5 kg0,5 kg 3 kg1 kg 2 kg

A DC E FB

A = 0 , 3 kg = 3 0 0 g

upp kemur á teningunum. Summan 
táknar fjölda tíundu hluta. Leikmaður 
á að hoppa eftir talnalínunni eins 
marga tíundu hluta og summan segir 
til um.

Dæmi: Teningarnir sýna 3 og 6. Þá 
á nemandinn að hoppa 0,9 skref (eða 
níu tíundu hluta) eftir talnalínunni.

Sá vinnur sem er fyrstur að 
komast upp í 5.

Vinna	með	cuisenaire-kubba
Nemendur nota cuisenaire-kubba til 
að gera tugabrot áþreifanleg. Þeir 
finna lengsta kubbinn, þann appels-
ínugula, og láta hann tákna einn 
heilan.

Síðan taka nemendur fram gula 
kubbinn sem er helmingur af þeim 
appelsínugula.
■ Hve stór er guli kubburinn í saman-

burði við þann appelsínugula? 
(Helmingur.)

■ Hvernig skrifið þið helmingur með 
tölustöfum? (0,5 eða 12 .)

■ Hve mörgum hvítum kubbum er 
hægt að raða með fram hinum 
appelsínugula? (10.)

■ Hvað er hvíti kubburinn stór í saman-
burði við þann appelsínugula? (Einn 
tíundi, þ.e.a.s. 0,1.)

Hópverkefni	með	cuisenaire-
kubbum
Búnaður: Appelsínugulir og hvítir 
cuisenaire-kubbar, talnalína 0–5 skipt 
í tíundu hluta (ljósritunarblað 6 
(Talnalínur) aftast í þessari bók), 
teningur.

Appelsínugulu kubbarnir eru lagðir 
við talnalínuna þannig að hver 
kubbur tákni einn heilan, þ.e.a.s. allir 
kubbarnir fimm tákna þá 5 heila.  
Nú er teningi kastað og fjöldi depla 
segir til um hve marga tíundu hluta  
á að leggja með fram appelsínugulu 
kubbunum. Nemendur eiga að skrá 
töluna eftir hvert kast á talnalínuna.

breyta þyngd sumra pokanna þannig 
að sama mælieining sé notuð fyrir 
þyngd allra pokanna, t.d. gramm. 
Nemendum er einnig hjálp í því ef 
kennari bætir fleiri tölum en 1 kg á 
talnalínuna.

Erfiðari	verkefni
Nemendur nota talnalínurnar á 
ljósritunarblaði 6 (Talnalínur) aftast í 
þessari bók og búa til verkefni fyrir 
bekkjarfélagana sem eru í stíl við 
verkefni 8 og 9.

Raunverkefni
Fyrstur	upp	í	5	(spil)
Búnaður: Talnalína 0–5, skipt í tíundu 
hluta (ljósritunarblað 6 (Talnalínur) 
aftast í þessari bók), tveir teningar.

Leikmenn kasta tveimur teningum 
til skiptis og leggja saman það sem 

annaðhvort í grömm eða í kíló. Ekki 
er rétt að kennari bendi nemendum 
á þetta í byrjun heldur lætur hann þá 
sjálfa brjóta heilann um hvernig leysa 
má verkefnið.

Gagnlegt getur verið að fá 
nemendur til að teikna líkan sem 
felur í sér upplýsingarnar sem gefnar 
eru í textanum. Þannig kann að vera 
auðveldara að sjá hvernig hægt er að 
reikna dæmið.

500 500 500 ?

2300 g

Auðveldari	verkefni
Til að leysa verkefnin á bls. 52 geta 
nemendur notað myndina af voginni 
efst á bls. 51 sér til hjálpar.

Í verkefni 8 á bls. 53 þurfa ein-
hverjir nemendur ef til vill hjálp til að 
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Rúmmál

12	 Hve	margir	desilítrar,	dl,		heldur	þú	að	komist	í	ílátin?

13	 Hvað rúmar hvert ílát marga desilítra?

 a   b   c   d  

14 Skráðu sem lítra.

safi

10 dl = 1 lítri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Rjómi

Rjómi

Jógúrt
a

b

d f

e

h

i

g

c

c f

a d g

b e h

10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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6 dl = 0 , 6  

töfluna, skipta honum í 10 reiti og 
lita tvo þeirra.

■ Hve stóran hluta af rétthyrningnum 
litaði ég? (Tvo tíundu hluta.)

■ Hve marga tíundu hluta vantar til að 
fá einn heilan? (Átta tíundu hluta.)

Báða þessa hluta má skrifa sem 
almenn brot,  210 og 810 , og einnig sem 
tugabrot, 0,2 og 0,8.

Nr. 15
Nemendur skrá hve marga desilítra 
vantar upp á einn lítra og skrá það 
sem frádráttardæmi.
■ Hve mikið vantar upp á einn lítra í 

a-liðnum? (3 dl.)
■ Hvernig er það skrifað í lítrum? (0,3 .)

Nr. 14
Nemendur lesa af kvarðanum á 
könnunum hve margir dl eru í hverri 
lítrakönnu og breyta þeim í lítra.

 Bls. 55
Samræðumynd
Myndin efst á blaðsíðunni sýnir 
tengslin milli desilítra, lítra og 
talnalínunnar.
■ Nú bendi ég á 0,2 á talnalínunni. 

Hvað eru það margir desilítrar? (2 dl.)
■ Hve marga tíundu hluta þarf til að fá 

einn heilan? (10 tíundu hluta.)

Það er tilvalið að sýna þetta með 
cuisenaire-kubbum. Notið lengsta 
kubbinn (þann appelsínugula) og tíu 
af þeim stystu (hvítu kubbunum). 
Einnig má teikna langan rétthyrning á 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 54 
Mælt er með að nemendur vinni 
verkefnið Giska á rúmmál (sjá í 
kaflanum Raunverkefni hér á eftir) 
áður en hafist er handa við verkefni 
nemendabókarinnar.

Nr. 12
Nemendur giska á hve mikið hvert 
ílát rúmar. Gott er að þeir gangi úr 
skugga um hvort ágiskunin er nærri 
réttu lagi með því að mæla rúmmálið 
og skrá niðurstöðurnar í töflu:

Ílát Ágiskun Mæling

Gosflaska 5 dl 5 dl

Nemendur geta mælt rúmmálið með 
því að fylla ílátin með vatni (eða 
makkarónum, baunum eða öðru 
slíku) og hella því síðan í desilítramál.

Nemendur ræða saman um hve 
nákvæmlega þarf að mæla:
■ Er hægt að mæla með meiri ná-

kvæmni en í heilum desilítrum?  
(Já, rúmmálið getur t.d. verið 2,2 dl.)

■ Prófaðu að mæla aftur. Færðu sömu 
niðurstöðu? (Með mælingum eins og 
hér er lýst getum við látið nægja að 
námunda að næsta heila desilítra en 
ekki að næsta heila tíunda hluta úr 
desilítra.)

Nr. 13
Hér á að breyta lítrum í desilítra. 
„Desi“ þýðir tíundi hluti þannig að  
1 desilítri er einn tíundi úr lítra. Þess 
vegna eru 10 desilítrar í 1 lítra á 
sama hátt og það eru 10 desimetrar 
í 1 metra.

Viðfangsefni
■ Rúmmálsmælingar
■ Staðlaðar mælieiningar: lítri og 

desilítri
■ Að breyta úr einni mæliein-

ingu í aðra

Búnaður	
■ Desilítramál
■ Ef til vill ýmis ílát til rúmmáls-

mælinga
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15	 Hve	mikið	vantar	upp	á	1	lítra?	
	 Skráðu	svarið	bæði	í	desilítrum	og	lítrum.

 a b c d

16	 Hve mikill er vökvinn samtals? Reiknaðu bæði í desilítrum og lítrum.
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Mig vantar 4 dl.
6 dl +      = 10 dl
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1 0 dl + 5 dl = 1 5 dl
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1 lítri og 5 dl.

út mismuninn á ágiskuninni og réttu 
rúmmáli.

Nemendur skrá niðurstöðurnar í 
töflu:

Ílát Ágiskun Mæling Mismunur

Ílát 1 2 dl 3 dl 1 dl

Ílát 2

Fyrstur	að	fylla	9	lítrakönnur	
(spil)
Búnaður: Teningur, spilaborð (verk-
efnablað 4.110 (Fyrstur að fylla 9 
lítrakönnur)).

Spilið er fyrir 2–4 leikmenn. Hver 
leikmaður þarf að hafa eigið spila-
borð. Leikmenn kasta teningi til 
skiptis. Teningurinn sýnir fjölda 
desilítra og leikmaður á að lita eins 
marga desilítra á spilaborðinu sínu og 
teningurinn segir til um.

Einnig má nota tvo teninga. Þá eru 
tölurnar á teningunum lagðar saman 
og síðan litaður sá fjöldi desilítra sem 
summan segir til um. 

Sá vinnur sem er fyrstur að lita 
allar lítrakönnurnar sínar.

Fyrstur	að	fylla	42	lítramál
Búnaður: Teningur, spilaskífa (verk-
efnablað 4.111 (Spilaskífa með lítrum 
og desilítrum)), spilaborð (verkefna-
blað 4.112 (Fyrstur að fylla 42 
lítrakönnur)).

Spilið er fyrir 2–4 leikmenn. Hver 
leikmaður þarf að hafa eigið spila-
borð. Leikmenn kasta teningi til 
skiptis og snúa jafnframt bréfa-
klemmunni á spilaskífunni. Teningur-
inn sýnir hve marga desilítra eða lítra 
skal lita en spilaskífan segir til um 
hvort lita skuli lítra eða desilítra. 
Leikmenn lita þann fjölda lítra eða 
desilítra á spilaborði sínu sem 
teningurinn og spilaskífan segja til 
um. Sá vinnur sem er fyrstur að lita 
allar lítrakönnurnar sínar.

Dæmi:
Í fyrstu umferð fær leikmaður 4 

upp á teningnum og bréfaklemman 
stoppar á desilítra. Þá litar leik-
maðurinn 4 dl á spilaborðinu. Í næstu 
umferð fær þessi leikmaður 3 á 
teningnum og bréfaklemman stoppar 
á lítra. Leikmaðurinn litar þá 3 .

sem botninn er ferningur og hlið-
arnar 5 � 5 cm langar. Nemendur eiga 
að finna hver hæð þessa lítramáls 
þarf að vera til að það rúmi nákvæm-
lega 1 lítra.

Raunverkefni
Giska	á	rúmmál
Nemendur safna saman 10 ílátum 
með mismunandi rúmmál. Sum 
þeirra mega gjarnan vera há og mjó 
og önnur lág og breið (t.d. ísbox). 
Nemendur vinna saman í hópum og 
giska á hve mikið hvert ílát rúmar. 
Nemendur ræða saman og skrá 
rúmmálið, sem þeir koma sér saman 
um, niður á litla miða sem þeir koma 
fyrir við rétt ílát. Síðan mæla þeir 
með desílítramáli og athuga hvort 
ágiskunin var rétt. Loks reikna þeir 

Nr. 16
Nemendur leggja saman desilítrana 
og skrá svarið sem samlagningar-
dæmi. Síðan breyta þeir málunum í 
lítra og endurtaka dæmin.

Auðveldari	verkefni
Það er engan veginn auðvelt að læra 
um mælieiningar án þess að fá að 
nota þær á áþreifanlegan hátt við 
mælingar. Eigi einhverjir nemendur 
erfitt með að læra þessa námsþætti 
þarf að gefa þeim góðan tíma til að 
fást við raunverulegar mælingar.

Erfiðari	verkefni
Nemendur búa til teningslaga 
lítramál sem lýst er verkefninu Búa til 
lítramál í kaflanum Erfiðari verkefni á 
bls. 57. Síðan fá nemendur það 
verkefni að búa til annað lítramál þar 
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17	 Reiknaðu	dæmin.		
	 Skráðu	svörin	í	desilítrum	og	lítrum.	 	

	

18	 Breyttu	í	lítra.	 	
	

19	 Skráðu	tölurnar	sem	örvarnar		
	 benda	á.	Svaraðu	bæði	í	lítrum		
	 og	desilítrum.	 	 	

20	 Skráðu	tölurnar	sem	örvarnar	benda	á.	Svaraðu	bæði	í	lítrum		
	 og	desilítrum.

21	 Teiknaðu	talnalínu	í	 	
	 reikningsheftið	þitt.	 	
	 Merktu tölurnar á rétta staði.

 0,9 – 1,8 – 1,3 – 2,2 – 0,3 – 0,7 – 1,9 – 1,6 – 2,6 – 2,9

a	 	5 dl + 2 dl

b	 	1 dl + 4 dl

c	 6 dl + 4 dl

d 3 dl + 6 dl

e	 2 dl + 7 dl

f 5 dl + 8 dl

g	 8 dl + 7 dl

h 5 dl + 16 dl

a	 	13 dl 

b	 	32 dl 

c	 25 dl

d 19 dl

e	 52 dl 

f 39 dl 

0 1 

A C D E B 

2 

0 

A D C E F G H B 

1 2 3 4 

0 1 2 3

0,9

8 dl  + 4 dl = 1 2 dl = 1 , 2  

2 3 dl = 2 , 3 lítrar 

A 0 ,  4   =       dl

Nr. 25
Nemendur búa til talnarunur með 
því að byrja á fyrstu tölunni (þ.e. 0,5, 
0,3 og 1,2) og hoppa svo áfram í jafn 
stórum skrefum og gefið er upp í 
lituðu reitunum (þ.e. 0,2, 0,6 og 2,3).

Auðveldari	verkefni
Nemendum mun verða mikil hjálp í 
því að nota talnalínu, einnig við þau 
verkefni nemendabókarinnar þar 
sem það er ekki gert.

Verkefnin verða auðveldari ef 
nemendur nota talnalínu þar sem 
búið er að merkja tíundu hlutana.

Erfiðari	verkefni
Búa	til	lítramál
Búnaður: Skæri, reglustika, þykkur 
pappi.

Nemendur búa til lítramál sem er 
eins og teningur í laginu. Þeir klippa 

Nr. 24
Nemendur teikna talnalínu eða nota 
ljósritunarblað 6 (Talnalínur) aftast í 
þessari bók. Þeir byrja á 0, hoppa 0,5 
skref í hverju hoppi og skrá jafn-
óðum á hvaða tölum þeir lenda.

Kennari getur búið til fleiri slík 
verkefni á töfluna. Hann byrjar í 0, 
hoppar 0,3 skref í hverju hoppi og 
spyr nemendur á hvaða tölu hann 
lendir næst:

0 0,3 0,6 0,9

+0,3 +0,3 +0,3

■ Hvaða margföldunartöflu líkist þetta? 
(3-töflunni.)

■ Hverjar eru fjórar fyrstu tölurnar? 
(0,3 – 0,6 – 0,9 – 1,2.)

■ Hvers vegna verður fjórða talan ekki 
0,12, sbr. þriðja talan? (Vegna þess 
að tíundu hutarnir verða 12 talsins 
og það er sama og 1,2.)

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 56
Nr. 17
Nemendur leggja saman og skrá 
svörin bæði sem desilítra og lítra.

Nr. 18
Nemendur breyta desilítrum í lítra.

Nr. 19
Nemendur lesa af talnalínunni á 
hvaða tölur örvarnar benda og skrá 
svörin bæði í lítrum og desilítrum.

Nr. 20
Nemendur lesa af talnalínunni á 
hvaða tölur örvarnar benda og skrá 
svörin bæði í lítrum og desilítrum.

Nr. 21
Nemendur geta notað talnalínuna á 
ljósritunarblaði 6 (Talnalínur) aftast í 
þessari bók. Einnig geta þeir sjálfir 
teiknað talnalínu. Þá teikna þeir fyrst 
beint strik og merkja á það heilu 
tölurnar (0 – 1 – 2 – 3). Þar næst 
merkja þeir hálfa (0,5 – 1,5 – 2,5) 
mitt á milli heilu talnanna og að 
lokum merkja þeir alla tíundu 
hlutana. Loks staðsetja nemendur 
allar tölurnar á rétta staði eins og 
sýnt er í dæminu.

 Bls. 57
Nr. 22
Nemendur raða tugabrotunum í 
hvoru skýi í rétta röð og byrja á því 
minnsta.

Nr. 23
Nemendur raða tugabrotunum í 
hvoru skýi í rétta röð og byrja á því 
stærsta.

Viðfangsefni
■ Rúmmálsmælingar
■ Staðlaðar mælieiningar: lítri og 

desilítri
■ Tugabrot

Búnaður	
■ Talnalínur (ljósritunarblað 6 

(Talnalínur) aftast í þessari 
bók)



56 57

57

22 Skráðu tölurnar í hvoru talnaskýi í réttri röð.  
 Byrjaðu á minnstu tölunni.
 a   b

23 Skráðu tölurnar í hvoru talnaskýi í réttri röð.  
 Byrjaðu á stærstu tölunni.
 a   b

24 a Teiknaðu	talnalínu.	Hoppaðu	0,5	skref	í	hverju	hoppi.

	 b	 Skráðu	tölurnar	sem	þú	lendir	á.	 	 	

25	 Skráðu næstu fjórar tölur í hverri talnarunu.

	 a 		 0,5 – 0,7 – 0,9 …

 b 		 0,3 – 0,9 …

 c 		 1,2 – 3,5 …

+ 0,2

+ 0,6

+ 2,3

0,4			

1,0										0,1									

	0,3

0,7
		1,5					0,6

			0,9

					2,5									1,1					
0,7

	1,4

		2,0					1,8

3,2

	1,5										
0,7

							
0,2

		0,9

					
2,3

			1,1

11,4

11,2					12,1

											11,1			

10,9

11,8

10,5

0 3,01,0 2,00,5

0 , 5 – 1 , 0 –

Talnapör
Nemendur leita eftir talnapörum 
með því að nota tölurnar í skýjunum 
á bls. 57. Þeir geta annaðhvort notað 
eitt ský í senn eða notað bæði skýin 
þannig að þeir leiti að tölu í a-lið 
sem myndar par með tölu í b-lið.

Nemendur mega finna eins mörg 
talnapör og þeir ráða við. Beina þarf 
athyglinni að því hvernig þeir 
rökstyðja tengsl talnanna í hverju 
pari. Allt er leyfilegt í þeim efnum. 
Pör mynda tölurnar:
■  0,4 og 0,6; vegna þess að summa 

talnanna er einn heill.
■  0,3 og 0,6; vegna þess að talan 0,6 

er tvöfalt stærri en 0,3.
■  1,5 og 0,6; vegna þess að þver-

summa talnanna er sú sama (6).
■  0,3 og 0,4; vegna þess að þær eru 

hlið við hlið á talnalínu með tíundu 
hlutum.

Kennari hrósar nemendum fyrir 
hugmyndaríkar tillögur. Verkefnið má 
takmarka meira með því að nem-
endur finna ákveðin talnapör, t.d. þau 
sem samtals mynda einn heilan.

Finnið	töluna	mína
Kennari teiknar langa talnalínu á 
töfluna og merkir tíunda hluta inn á 
hana, allt frá 0 til heillar tölu einhvers 
staðar milli 5 og 10. Einn nemandi 
hugsar sér eitthvert tugabrot og 
hinir giska á töluna. Nemandinn, sem 
valdi sér tölu, má einungis svara því 
hvort talan er stærri eða minni en 
tillögurnar. Sé talan hans t.d. 5,4 og 
tillaga er um 2,8 segir hann að talan 
sé stærri. Kennari (eða nemandinn 
sem situr fyrir svörum) getur dregið 
rautt strik undir 2,8 til að minna á að 
talan sé stærri. Stingi einhver upp á 
tölunni 7,6 segir nemandinn að talan 
sé minni og blátt strik er dregið 
undir 7,6. Nú sér nemendahópurinn 
að talan er milli 2,8 og 7,6. Giski 
næsti nemandi á 4,3 svarar nemand-
inn að talan sé stærri og dregur nýtt 
rautt strik undir 4,3. Á þennan hátt 
finnur nemendahópurinn að lokum 
hina réttu tölu.

t.d. makkarónum eða öðru þess 
háttar og merkt við hvern desilítra á 
sívalningnum jafnóðum.

Raunverkefni
Mælingadómínó	–	Rúmmál	(spil)
Nemendur búa til dómínóspjöld sem 
eru þannig að á öðrum enda spjald-
anna eru skráðir desilítrar en lítrar á 
hinum endanum. Nota má tilbúin 
dómínóspjöld á verkefnablaði 4.106 
(Mælingadómínó 2 – Rúmmál.) Klippa 
á spjöldin út en best er að plasta þau 
áður.

8 11 71,1 0,7 1,6

út 5 ferninga þar sem allar hliðar eru 
10 cm langar. Síðan líma þeir saman 
hliðarnar með límbandi þannig að úr 
verði teningur. Ein hliðin er opin 
þannig að hægt er að setja alls kyns 
hluti ofan í teninginn. Til að ganga úr 
skugga um að hann taki í raun og 
veru 1 lítra má fylla hann með 
makkarónum, hrísgrjónum, baunum 
eða öðru þvíumlíku. Síðan hella 
nemendur innihaldinu í lítramál.

Nemendur geta búið til önnur 
mælitæki með því að prófa sig áfram. 
Þeir geta t.d. búið til sívalningslaga 
ílát með því að rúlla upp og líma 
saman blað þannig að úr verði 
sívalningur. Síðan búa þeir til botn 
með því að setja sívalninginn á blað 
og teikna utan um hann. Botninn er 
síðan klipptur út og límdur á sívaln-
inginn með límbandi. Nemendur geta 
hellt í hann einum desilítra í senn af 
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26  Ólafur kaupir 6 safafernur. Í hverri fernu eru 3 dl.	

a	 Hve mikill safi er í fernunum samtals? 
 Skráðu svarið í lítrum.

 Ólafur drekkur úr þremur fernum.  

 b	 Hve mikinn safa á hann eftir? Skráðu svarið í desilítrum. 

27  Vatnskerið tekur 21 lítra. Ein fata tekur 3			.	

a	 Hve margar vatnsfötur þarf til að fylla kerið?	

Hesturinn drakk 3,7 	 úr fullu vatnskeri.	

b	 Hve mikið vatn var eftir í kerinu?

28  Hanna tíndi 8 	 og 4 dl af bláberjum. 
Loftur tíndi 5 	 og 9 dl af bláberjum.	

a	 Hve marga lítra tíndu Hanna og Loftur samtals?	

b Hve miklu meira tíndi Hanna en Loftur?

29	 	Fyrir utan sumarbústað Atla var einn daginn  
full vatnstunna.	
Atli	tók	15			og	2	dl	af	vatni	úr	tunnunni.	
Þá voru eftir 21			og 8 dl. 
Hve margir lítrar voru í tunnunni þegar hún var full?

desimetrar eru í einum metra og að 
1 desimetri er einn tíundi af metra.

Nemendur leita að hlutum sem 
eru um það bil 1 metri á lengd, 
öðrum hlutum sem eru um það bil  
1 dm á lengd og loks hlutum sem eru 
um það bil 5 dm á lengd. Til að mæla 
5 dm má annaðhvort nota 1 dm 
snúru 5 sinnum eða helminginn af  
1 metra snúrunni.

Nr. 31
Nemendur bera saman lengd hinna 
mismunandi hluta á myndunum. 
Kennari og nemendur ræða um 
hvernig hægt sé að vita hvaða  
hlutur er lengstur því allir eru a.m.k.  
2 metrar. Gott er að nota málband, 
sem er lengra en 2 metrar, og merkja 
mismunandi lengdir á gólfið.

 Bls. 59
Nr. 30
Kennari (eða nemendur) útbúa 
snúru, sem er 1 metri á lengd, og 
aðra sem er 1 desimetri á lengd. 
Tveir nemendur halda snúrunni 
láréttri á töflunni og kennari teiknar 
beint strik eftir snúrunni sem er  
1 metri. Hann sýnir nemendum að 
10 desimetrasnúrur komast fyrir 
með fram þessu eins metra striki. 
Þegar mælingin fer fram skiptir miklu 
máli að desimetrasnúran sé lögð af 
nákvæmni og merkt jafnóðum á 
töfluna hvar hún endar; einnig að 
næsta mæling byrji nákvæmlega við 
síðasta strik. Hvorki má vera bil né 
skörun milli striksins og snúrunnar. 
Hið sama á við um allar tegundir 
mælinga. Þessi mæling sýnir að 10 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 58
Nr. 26–29
Nemendur leysa orðadæmin.

Megintilgangurinn með þessum 
orðadæmum er að nemendur læri 
að lesa og skilja hið stærðfræðilega 
inntak í orðadæmum úr daglegu lífi.  
Í því felst að finna hvaða upplýsingar í 
textanum eru mikilvægar og hvernig 
þær skuli nota, m.ö.o. finna hvert 
reikningsdæmið er. Til þess að geta 
þetta mun nemendum vera mikil 
hjálp í að búa til teikningu eða líkan 
af aðstæðunum. Nemendur fengust 
mikið við slík verkefni í Sprota 4a. 
Við verkefni 26b geta þeir búið til 
líkan á eftirfarandi hátt. 

Ólafur kaupir sex safafernur.

Hver ferna inniheldur 3 dl:

3 3 3 33 3

Hann drekkur úr þremur fernum.

3 3 3 33 3

Hve margar fernur á hann þá eftir?

3 3 3

?

33 3

Þegar nemendur hafa teiknað líkanið 
geta þeir sjálfir reiknað dæmið. Þriðja 
og síðasta atriðið felst í að yfirfæra 
niðurstöðuna af útreikningunum 
aftur yfir í þær raunverulegu að-
stæður sem dæmið lýsir: Hvað 
vorum við eiginlega að reikna?

Í þessu dæmi á það einnig við að 
talnalínan getur verið hér til mikils 
gagns.

Viðfangsefni
■ Verkefni úr daglegu lífi um 

rúmmál, orðadæmi
■ Lengdarmælingar, desimetri og 

metri

Búnaður	
■ Reglustika, skæri, band, 

málband
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Desimetrar og metrar
30	 Klipptu snúru þannig að þú fáir bút sem er 1 metri á lengd og  
 annan sem er 1 desimetri. Notaðu snúrurnar til að finna hluti  
 með eftirfarandi lengd, breidd eða hæð.

	 a	 Um það bil 1 metri. Skráðu hvað þú fannst.

	 b	 Um að bil 1 desimetri. Skráðu hvað þú fannst.

	 c	 Um það bil 5 desimetrar. Skráðu hvað þú fannst.

31	 a Hver þessara hluta er hæstur eða lengstur?

	 b	 Hver þeirra er lægstur eða stystur?

	 c	 Hvað er hæð trésins miklu meiri en lengd sippubandsins?

2 m og 0 dm 2 m og 2 dm 2 m og 1 dm 2 m og 3 dm

hringinn og í annan enda rétthyrn-
ingsins. Hringurinn og rétthyrningur-
inn eru festir saman með splitt-
klemmu í gegnum bæði götin. Hjólinu 
er nú rúllað eftir strikinu sem mæla 
skal. Best er að gera merki á hjólið 
til að auðveldara sé að telja hve 
marga hringi hjólið fer.

Nemendur ákveða sjálfir hve stórt 
hjólið á að vera. Það leiðir vel í ljós 
að mismunandi mælieiningar (þ.e. 
misstór hjól) sýna mismunandi 
mælitölur þótt sama lengd sé mæld.

Allir nemendur geta skipt hjólinu 
sínu í t.d. fjóra hluta til að mælingin 
verði nákvæmari.

Ef þvermál hjólsins er t.d. 9,5 cm 
verður ummálið nálægt 30 cm ef 
nákvæmni er gætt (ummálið er jafnt 
og þvermálið sinnum 3,14). Nem-
endur geta mælt ummál hjólsins með 
desimetrasnúrunni eða málbandi. 
Síðan geta þeir merkt desimetra á 
hjólið eða jafnvel hálfa desimetra 
(þeir finna miðju desimetrasnúrunnar 
með því að brjóta hana í tvennt). 
Þannig má nota hjólið við nákvæmari 
mælingar.

Giska	á	vegalengd
Nemendur byrja með autt A4-blað. 
Þeir fá uppgefið hver fjarlægðin milli 
tveggja punkta á að vera (sjá töfluna 
hér á eftir), reyna að giska á rétta 
fjarlægð milli þeirra og merkja þá 
með krossum á blaðið. Síðan draga 
þeir strik milli punktanna. Þar næst 
merkja þeir aðra tvo punkta á sama 
hátt og þannig koll af kolli. Fjarlægð-
irnar, sem nemendur fá uppgefnar, 
eru þessar:

A–B, 6 cm C–D, 21 cm

E–f, 13 cm G–H, 19 cm

I–J, 10 cm K–L, 25 cm

Þegar nemendur hafa giskað á allar 
sex fjarlægðirnar, merkt punktana og 
dregið sex strik mæla þeir lengd 
þeirra. Síðan reikna þeir út mismun-
inn á lengd strikanna og fjarlægðinni 
sem uppgefin var. NB! Ef eitthvert 
strik nemanda er of stutt má gefa 
mismuninn upp sem negatífa tölu.

nota ljósritunarblað 6 (Talnalínur) 
aftast í þessari bók.

Nemendur merkja eftirfarandi 
tölur á talnalínuna:

A = 0,6.
B er 0,3 minni en A.
C er tvöfalt stærri en A.
D er jafnt og summan af C og B.
E er jafnt og C mínus B.

Nemendur geta búið til svipuð 
verkefni hver fyrir annan.

Raunverkefni
Hjól	til	að	mæla	lengd
Búnaður: Pappi, skæri, splittklemmur, 
hringfari (sirkill).

Nemendur búa til hjól til að mæla 
lengd. Klippa þarf út hring og ílangan 
rétthyrning sem notaður er fyrir 
handfang. Gera þarf gat í miðjan 

Auðveldari	verkefni
Kennari hjálpar nemendum að teikna 
líkan af orðadæmunum eða þeir nota 
sætisgildiskubba. Þá táknar tug-
kubburinn einn heilan og eininga-
kubburinn tíunda hluta. Þetta má 
gera sem eins konar innlögn að 
verkefnunum en líklega er skynsam-
ara að taka smám saman til við að 
teikna líkön eða nota talnalínu.

Þessi opna hentar vel til að 
nemendur vinni saman í pörum.

Í verkefni 27b má breyta 3,7 í 3,5 
og í verkefni 28: Hanna tíndi 1 lítra 
og 4 dl. Loftur tíndi 9 dl.

Erfiðari	verkefni
Merkja	á	talnalínu
Nemendur teikna talnalínu frá 0 til 5 
og skipta henni í tíundu hluta eða 
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Nöfn dm m

Birna 6 dm 0,6 m

 

32	 Skoðaðu töfluna. Hver gat sett merki hæst á töfluna?

33	 a	 Teiknaðu talnalínu. Merktu árangur krakkanna á hana.

	 b	 Búðu til lista yfir niðurstöðurnar. Byrjaðu á þeim  
  sem náði hæst á skólatöfluna.

34 Lestu af talnalínunni og fylltu töfluna út.

0 1 dm 2 dm 3 dm 4 dm 5 dm 6 dm 7 dm 8 dm 9 dm 10 dm

0 0,1 m 0,2 m 0,3 m 0,4 m 0,5 m 0,6 m 0,7 m 0,8 m 0,9 m 1 m

70 cm0 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 80 cm 90 cm 100 cm

0 1 m  2 m  4  m  3 m  

Birna Henrik Anna Þóra MagnúsAlexander

Nafn Árangur í dm og í m

Berit 19 dm 1,9 m

Líf 23 dm 2,3 m

Níels 18 dm 1,8 m

Lars 16 dm 1,6 m

Kári 21 dm 2,1 m

8 dm 0,8 m

1	metri	=	10	desimetrar	 1	metri	=	100	sentimetrar
0,1	metri	=	1	desimetri	 1	desimetri	=	10	sentimetrar

0 3 m1 m 2 m

Nr. 36–37
Nemendur leggja saman lengdir og 
skrá svör í desimetrum og metrum.

Nr. 38
Nemendur leysa orðadæmið og nota 
þá aðferð sem þeir kjósa. Líklega er 
auðveldast að draga það sem hvert 
barnanna þriggja prjónaði frá 3,1 m 
(eða 31 dm); nemendur geta einnig 
fyrst lagt saman hvað börnin þrjú 
prjónuðu langt band og dregið 
summuna síðan frá 3,1 m. Í báðum 
tilvikum þurfa þeir að breyta mæli-
tölum í eina og sömu mælieiningu til 
að geta reiknað dæmið.

Auðveldari	verkefni
Nemendur mæla með töflureglu-
stiku. Benda þarf þeim á hvernig hægt 

■ Líf náði upp í 23 desimetra. Hvað 
eru það margir metrar? (2,3 m.)

Nemendur raða tölunum frá þeirri 
minnstu til þeirrar stærstu og gera 
nýjan lista yfir niðurstöðurnar. Þeim 
mun áreiðanlega finnast gaman að 
gera þetta verkefni og nota eigin 
árangur.

Nr. 34
Nemendur lesa af talnalínunni á 
hvaða tölur örvarnar benda og skrá 
niðurstöðurnar í töflu. Bæði þarf að 
skrá þær í desimetrum og metrum.

 Bls. 61
Nr. 35
Nemendur breyta dm í metra.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 60
Samræðumynd
Krakkarnir á myndinni eru að merkja 
á töfluna með krít. Þeir merkja hve 
hátt þeir ná upp á töfluna með 
hendinni ef þeir standa með báða 
fætur á gólfi, mæla hæðina og skrá 
niðurstöðuna á töfluna. Síðan hoppa 
þeir upp og merkja hvað þeir ná hátt 
upp þannig, mæla hæðina og skrá 
hana. Að lokum mæla þeir fjarlægð-
ina milli þessara tveggja merkja. Fyrst 
á að gera þetta með hægri hendi og 
síðan með þeirri vinstri.

Niðurstöðurnar í töflunni sýna 
hæsta punktinn sem nemendum 
tókst að setja þegar þeir hoppuðu 
upp og gerðu merki með hendinni.

Einhverjir hafa litað stóru tána á 
sér með krít, lyfta fætinum eins hátt 
og þeir geta og setja merki á töfluna 
með tánni. Síðan mæla þeir fjarlægð-
ina frá gólfi að merkinu og skrá 
niðurstöðuna. Þetta má gera bæði 
með hægri og vinstri fæti.

Nr. 32
Nemendur skoða tölurnar í töflunni 
til hægri og finna hvaða tala sýnir 
bestu niðurstöðuna, þ.e. hver er 
stærsta talan.
 
Nr. 33
Nemendur teikna annaðhvort 
talnalínu, eins og þá sem er í bókinni, 
eða nota ljósritunarblað 6 (Talnalínur) 
aftast í þessari bók. Nú raða þeir 
krökkunum á talnalínuna eftir 
niðurstöðunum í töflunni. Áherslu 
skal leggja á að nemendur breyti 
desimetrum í metra.

Viðfangsefni
■ Lengdarmælingar
■ Staðlaðar mælieiningar: metri, 

desimetri, sentimetri
■ Tugabrot

Búnaður	
■ Málband eða tommustokkur
■ Ef til vill talnalína (ljósritunar-

blað 6 (Talnalínur) aftast í 
þessari bók.)



60 61

61

35 Breyttu í metra. 
	

36 Reiknaðu dæmin. Skráðu svörin í desimetrum og í metrum.	

	

37 Reiknaðu dæmin. Skráðu svörin í metrum og í desimetrum.	

	

38 Tómas, Marta, Kári og Þóra fingurprjónuðu band sem  
 varð 3,1 metri á lengd. Tómas prjónaði 5 dm,  
 Marta 7 dm og Kári 9 dm.
 Hvað prjónaði Þóra langan bút af bandinu?

a	 10 dm

b	 15 dm

c 21 dm

d	 4 dm

e 8 dm

f 12 dm

g	 1 dm

h 31 dm

i 64 dm

j	 3 dm

k 9 dm

l 73 dm

a	 4 dm + 2 dm

b	 5 dm + 3 dm

c 7 dm + 2 dm

d 6 dm + 4 dm

e	 8 dm + 6 dm

f 10 dm + 7 dm

g 13 dm + 2 dm

h 7 dm + 8 dm

i	 21 dm + 10 dm

j 11 dm + 32 dm

k 9 dm + 25 dm

l 14 dm + 28 dm

a	 0,4 m + 0,2 m

b	 0,7 m + 0,2 m

c 1,1 m + 0,4 m

d	 0,6 m + 0,7 m

e 0,8 m + 0,5 m

f 1,2 m + 0,3 m

g	 0,7 m + 0,9 m

h 2,3 m + 0,6 m

i 2,8 m + 1,4 m

0 , 3 m + 0 , 6 m = 0 , 9 m = 9 dm

 2 dm + 3 dm = 5 dm = 0 , 5 m

tilgreinir desimetra en hinn metra. 
Einnig má nota tilbúin dómínóspjöld 
á verkefnablaði 4.107 (Mælingadóm-
ínó 3 – Lengd). Best er að plasta 
spjöldin áður en þau eru klippt út. 
Spilið felur í sér viðbótaræfingu í að 
breyta m í dm og öfugt.

10 dm 2,1 m 21 dm 1,7 m 17 dm 0,3 m

Þyrla
Búnaður: Reglustika, skæri, pappír, ef 
til vill skeiðklukka.

Kennari teiknar sniðið til vinstri 
hér á eftir á töfluna og skráir lengdir 
á rétta staði.

1,5 cm

5 cm

Brjótið Brjótið

Klippt snið

B
rj

ó
ti

ð

8 
cm

20
 c

m

10
 c

m
Nemendur teikna snið í réttum 
lengdum, klippa eftir heilu línunum 
og brjóta vængina tvo þannig að þeir 
standi skáhallt upp hvor í sína átt.

Nemendur geta brotið upp á blaðið 
neðst þannig að þyrlan verði 
stöðugri. Þeir standa t.d. uppi á stól 
og láta þyrluna svífa niður. Ef allt 
gengur eðlilega fyrir sig ætti þyrlan 
að snúast og svífa hægt niður.

Þegar nemendur hafa prófað þetta 
nokkrum sinnum geta þeir búið til 
þyrlur sem eru lengri, breiðari og 
hafa stærri vængi, tekið tímann sem 
það tekur þyrlurnar að svífa úr 
ákveðinni hæð og skráð niðurstöð-
urnar í töflu. Hvaða þyrla svífur 
hægast?

Lengd 
þyrlu

Breidd 
þyrlu

Lengd 
vængja Tími

20 cm 5 cm 8 cm

reitanna í tveimur efstu línunum á 
spilaborðinu sínu. Eftir sex umferðir 
eru allir reitir útfylltir. Þá leggja 
leikmenn tölur sínar saman. Sá vinnur 
sem er með stærstu summuna. 
Summan getur reyndar orðið stærri 
en 100 og þá þarf að búa til við-
bótarreit í svarlínunni.

Raunverkefni
Merkja	á	töfluna
Nemendur vinna verkefnið sem sýnt 
er á samræðumyndinni á bls. 60. Nóg 
er að nemendur námundi lengdirnar 
að næsta heila desimetra. Þeir skrá 
niðurstöður í dm og m í töflu eins 
og sýnd er á bls. 60.

Mælingadómínó	–	Lengd
Nemendur búa til dómínóspjöld sem 
eru þannig að annar endi spjaldanna 

er að telja neðan frá og upp, einn 
desimetra í senn.

Í orðadæminu neðst á bls. 61 mun 
það verða nemendum til hjálpar að 
teikna líkan.

5 dm

Tómas

7 dm

Marta

9 dm

Kári

?

Þóra

3,1 m = 31 dm

Erfiðari	verkefni
Stærsta	summan	(spil)
Búnaður: Teningur fyrir hvern hóp  
og spilaborð fyrir hvern leikmann.
Leikmenn spila í hópum eða tveir og 
tveir. Hver og einn 
býr sér til spilaborð 
sem er rúðunet eins 
og þetta:
Leikmenn kasta teningnum til skiptis 
og eftir hvert kast skrá allir leikmenn 
töluna, sem upp kemur, í einhvern 

, 
, + 

, 
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39 a Teiknaðu talnalínu. Hoppaðu 4 skref í hverju hoppi.  
  Hoppaðu 6 sinnum.

	 b	 Skrifaðu tölurnar sem þú lendir á.

40 Fylltu töflurnar út.
 a b
  

41 Skrifaðu fjórar næstu tölur í talnarununum.

	 a	 0,3 – 0,6 – 0,9 … d	 1,5 – 2,5 – 3,5 …

 b 4,1 – 4,6 – 5,1 … e	 2,9 – 3,3 – 3,7 …

 c 7,5 – 8,1 – 8,7 … f	 11,7 – 12,8 – 13,9 …

42 Hve mikinn lakkrís áttu Skrípó og Skrípólína þegar þau byrjuðu?

Skref í 
hoppi

Byrjunar-
tala

1.	hopp 2.	hopp 3.	hopp

0,5 0,1 0,6 1,1
1,2 0,7

1,8 1,2

2,3 2,7

3,1 1,9

Skref í 
hoppi

Byrjunar-
tala

1.	hopp 2.	hopp 3.	hopp

1,3 0,5

2,5 1,3

4,3 2,5

5,4 1,9

6,7 2,7

0 m 3,0 m1,0 m 2,0 m0,5 m

Þau  
borðuðu

Þau eiga  
eftir

Þau áttu í upphafi 

0,3 m 0,5 m 0,8 m
0,2 m 1,3 m

1,2 m 0,4 m

0,8 m 2,4 m

2,4 m 0,9 m

■ Veit einhver ykkar hvað einn tíundi úr 
desimetra kallast? (Sentimetri.)

■ Ef 10 sentimetrar eru í hverjum 
desimetra – hvað eru þá margir 
sentimetrar í einum metra? (100.)

■ Einnig má skipta sentimetra í tíundu 
hluta. Hvað heitir tíundi hluti úr 
sentimetra? (Millimetri.)

■ Ef 10 millimetrar eru í hverjum 
sentimetra – hvað eru þá margir 
millimetrar í einum metra? (1000.)

Kennari dregur strik á töfluna sem er 
um það bil 10,5 cm á lengd. Hann 
mælir síðan strikið og þá kemur í ljós 
að það er milli 10 og 11 cm á lengd.
■ Nú ætla ég að skrá lengd þessa 

striks og gefa hana upp í senti-
metrum. Hvað á ég þá að skrifa?  
(10,5 cm. Strikið er 10 cm og 5 mm 
á lengd.)

 Bls. 63
Samræðumynd
Kennari upplýsir nemendur um að 
hægt sé að skipta hverjum desimetra 
í 10 minni hluta. Gott er að nota 
cuisenaire-kubba (þann appelsínugula, 
sem er 10 cm langur, og 10 hvíta 
kubba, 1 cm hvern). Kennari sýnir 
hvernig hægt er að leggja nákvæm-
lega 10 hvíta 1 cm kubba ofan á 
appelsínugula 1 dm kubbinn. Ef 
nægilega margir cuisenaire-kubbar 
eru tiltækir má leggja 10 appelsínu-
gula kubba hvern á eftir öðrum og 
búa til metra; síðan skal leggja hvítu 
kubbana undir einhvern appelsínu-
gula kubbinn.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 62 
Nr. 39
Kennari teiknar talnalínu með tíundu 
hlutum eða notar ljósritunarblað 6 
(Talnalínur) aftast í þessari bók. 
Nemendur byrja í 0, hoppa 4 dm í 
senn og skrá tölurnar jafnóðum.
■ Á hvaða margföldunartöflu minnir 

þetta verkefni? (4-töfluna.)
■ Hverjar eru fyrstu þrjár tölurnar? 

(0,4 – 0,8 – 1,2.)
■ Hvers vegna verður þriðja talan ekki 

0,12? (Vegna þess að þriðja talan er 
12 desimetrar eða 12 tíundu hlutar 
sem er jafnt og 1,2 m.) 

Kennari notar töflureglustiku. Hún 
sýnir desimetrana greinilega og að 
einn metri er tíu slíkir desimetrar.

Nr. 40
Nemendur skrifa töflurnar í  
reikningsheftin og ljúka við þær.  
Byrja skal á nýrri byrjunartölu í 
hverri línu og lengd hoppanna 
breytist einnig, sbr. fyrsta dálkinn. 
Nemendur þurfa ekki að skrifa 
töflurnar upp; þeir geta skrifa 
talnarunurnar eins og í verkefni 41.

Nr. 41
Nemendur finna um hve mikið 
tölurnar stækka og skrá næstu fjórar 
tölur í hverri talnarunu.

Nr. 42
Taflan sýnir hve mikinn lakkrís fimm 
börn borðuðu (vinstri dálkur) og hve 
mikið þau eiga afgangs (miðdálkur). 
Nemendur ljúka við töfluna með því 
að reikna út hve langa lakkrísrenn-
inga hvert barn átti áður en það 
borðaði hinn uppgefna hluta.

Viðfangsefni
■ Tugabrot
■ Talnalína
■ Lengdarmælingar
■ Sentimetrar og millimetrar

Búnaður	
■ Talnalína (ljósritunarblað 6 

(Talnalínur) aftast í þessari 
bók)

■ Reglustika
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Millimetrar og sentimetrar

43 Mældu strikin. Skráðu svörin í millimetrum og í sentimetrum.

 

 

44 Skráðu í sentimetrum.

0 1 cm 5 cm 10 cm 15 cm
10 mm 50 mm 100 mm 150 mm

	 1	desimetri,	dm	 =	 10	sentimetrar,	cm
	 1	sentimetri,	cm	 =	 10	millimetrar,	mm
	 0,1	sentimetri,	cm	 =	 1	millimetri,	mm

a	 10 mm

b	 30 mm

c 15 mm

d	 23 mm

e 14 mm

f 1 mm

g	 19 mm

h 54 mm

i 253 mm

j	 124 mm

k 107 mm

l 201 mm

4 4 mm = 4 , 4 cm
Þetta strik er

44 mm eða 4,4 cm

A B C D

HGFE

K L M N

O P

Lófaorgel	–	hentar	til	samþætt-
ingar	stærðfræði,	náttúrufræði	
og	tónfræði
Búnaður: Rafmagnsrör (þvermál er 
12 mm að innanmáli og 16 mm að 
utanmáli, tússpenni, járnsög, sand-
pappír.

Rörið er sagað í mislanga búta, sjá 
töfluna hér fyrir neðan. Þegar leika 
skal á „orgelið“ er rörinu haldið í 
annarri hendi og endanum á rörinu 
slegið ofan á lófann. Um leið og rörið 
mætir lófanum myndast tónn en hæð 
hans ákvarðast af lengd rörsins.

Rörið má fá hjá rafvirkja eða 
kaupa ýmsar lengdir í rafmagns-
verslun. Auðvelt er að saga það 
niður með járnsög. Áður en byrjað 
er „að spila“ þarf að pússa þann 
enda rörsins, sem slegið er í lófann, 
með sandpappír. Tússpenninn er til 
að skrifa á rörin hvaða tón þau gefa.

Tónn Rörlengd 
(cm)

F1 23,6

G1 21,0

A1 18,75

B1 17,5

C1 15,8

D1 14,0

E1 12,5

F2 11,8

G2 10,5

A2 9,4

B2 9,2

C2 7,9

D2 7,0

E2 6,25

F2 5,9

Tónarnir eru síðan skráðir á stórt 
blað til að allir „orgelleikararnir“ geti 
séð þá. Kennari dreifir rörunum 
(helst fleiri en einu með hverjum 
tóni) til að allir tónarnir, sem koma 
fyrir í laginu, séu fyrir hendi. Síðan 
þarf að velja taktinn og fylgja hljóm-
sveitarstjóra.

Dæmi:
Abcd eftir Mozart
FF CC DD C BB AA GG F
FF CC DD C BB AA GG F
CC BB AA G CC BB AA G
FF CC DD C BB AA GG F

því eða láta þá vinna það með 
nemendum sem ráða betur við það. 
Best er að þeir noti reglustikur sem 
sýna bæði cm og mm.

Erfiðari	verkefni	og	raunverk-
efni
Mælingadómínó	–	Lengd	(spil)
Tilbúin dómínóspjöld eru á verkefna-
blaði 4.108 (Mælingadómínó 4 
– Lengd). Best er að plasta spjöldin 
áður en þau eru klippt út.

Spilið  veitir þjálfun í að breyta cm 
í dm og öfugt. Á verkefnablaði 4.109 
(Mælingadómínó 5 – Lengd) eru 
dómínóspjöld með mm og cm.

Nr. 43
Nemendur mæla lengd strikanna 
með reglustiku og skrá svörin bæði í 
mm og cm.

Nr. 44
Nemendur skrá millimetrana sem 
sentimetra með tugabrotum.

Auðveldari	verkefni
Best er að nemendur noti sem oftast 
talnalínu við þessa vinnu, bæði til að 
fylla töflurnar út og skrá tölur í talna-
runur.

Hægt er að gera þennan námsþátt 
enn áþreifanlegri með því að nota 
töflureglustiku eða málband þar sem 
bæði eru sýndir metrar, desimetrar 
og sentimetrar.

Verkefni nr. 42 er í erfiðara lagi og 
því má láta suma nemendur sleppa 
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Að mæla ummál

45 Mældu lengdir hliðanna og reiknaðu ummál hverrar myndar.

A

B

C

3 , 5 + 1 , 6 + 3 , 5 + 1 , 6 = 1 0 , 2
  Ummálið er 1 0 , 2 cm

D

E

hluti sem eru styttri (eða lægri) en 
30 cm og þá mæla þeir hlutina með 
venjulegri reglustiku. Þeir búa jafn- 
framt til töflu í reikningshefti sín þar 
sem þeir skrá hlutina og niðurstöður 
mælinganna.

Erfiðari	verkefni
Svartipétur	með	tugabrotum
Búnaður: 31 spjald með tugabrotum 
(verkefnablað 4.113 a–d (Svartipétur 
– spil með tugabrotum 1–4)).

Spilið er fyrir 3–4 leikmenn. Það 
er afbrigði af hinu hefðbundna spili, 
svartapétri. Tvö spil mynda samstæðu 
ef summa þeirra er heil tala. Eitt spil í 
bunkanum, Svarti Pétur, myndar ekki 
samstæðu með neinu öðru spili. Það 
er spilið með tölunni 5,0. Sá verður 
Svarti Pétur sem situr uppi með 
þetta spil í lokin. 

Nr. 47
Nemendur mæla hliðar samsíðunga 
og leggja lengdirnar saman til að 
finna ummálið. Vonandi komast þeir 
að því að það á einnig við hér að 
tvær og tvær hliðar í samsíðungi eru 
jafn langar.

Auðveldari	verkefni
Eigi einhverjir nemendur erfitt með 
að leggja saman tugabrot (lengdir 
hliðanna) nægir að láta þá mæla 
hliðarnar og skrá niðurstöðurnar 
sem reikningsdæmi. Ef til vill er rétt 
að leyfa þeim að nota vasareikni til 
að reikna ummálið.

Mæla	litla	hluti
Margir nemendur þurfa meiri þjálfun 
í að mæla, t.d. í sentimetrum. Fá má 
nemendum það verkefni að finna 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 64 
Nr. 45
Nemendur mæla lengdir hliðanna á 
formunum, leggja þær saman og finna 
ummálið. Þeir skrá svörin bæði í mm 
og cm.

Kennari beinir athygli nemenda að 
eiginleikum og einkennum hinna 
ýmsu forma:
■ Hve löng er neðri lárétta hliðin í 

ferningnum (form A)? (um það bil 5,5 
cm.)

■ Hve langt er það í millimetrum? (55 
mm.)

■ Þurftuð þið að mæla fleiri hliðar í 
ferningnum til að finna ummálið? 
(Nei, því að í ferningi eru allar hliðar 
jafn langar.)

■ Hve margar hliðar þurftuð þið að 
mæla í ílanga rétthyrningnum? (Tvær 
nægja því að í rétthyrningi eru tvær 
og tvær hliðar jafn langar.)

■ Hvernig getið þið fundið ummál 
hringsins? (T.d. með því að nota þráð, 
leggja hann kringum hringinn og 
mæla síðan lengd þráðarins.)

 Bls. 65 
Nr. 46
Nemendur mæla hliðar rétthyrning-
anna og leggja saman lengdirnar til 
að finna ummálið. Þeir skrá niður-
stöðurnar á sama hátt og þeir gerðu 
á bls. 64.

Vonandi komast nemendur að því 
að tvær og tvær hliðar í rétthyrningi 
eru jafn langar. Ef mótlægar hliðar 
eru mislangar er ónákvæmni í 
mælingum um að kenna. Hér gefst 
gott tækifæri til að ræða um það af 
hve mikilli nákvæmni er hægt að 
mæla lengdir á þennan hátt.

Viðfangsefni
■ Lengdarmælingar
■ Ummál
■ Eiginleikar og einkenni ýmissa 

rúmfræðiforma

Búnaður	
■ Reglustika
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Þarftu að mæla allar hliðarnar?

46 Mældu lengdir hliðanna í þessum rétthyrningum. Finndu ummálið.

47 Mældu lengdir hliðanna í þessum samsíðungum. 
 Finndu ummálið.

A

A

B

C

B

D

salnum – en gæta þess að það sjáist 
vel. Þegar heyrist ákveðið hljóð frá 
stjórnanda (helst kennaranum) 
stansa allir nemendurnir og hlusta á 
fyrirmæli frá honum. Þess á milli 
hlaupa nemendur um svæðið.

Dæmi um fyrirmæli:
■ Raðið ykkur í röð frá minnstu tölunni 

til þeirrar stærstu!
■ Allir sem hafa tölu milli 0 og 1 eiga 

að hópa sig saman, allir með tölur 
milli 1 og 5 eiga að mynda annan 
hóp og allir með tölur milli 5 og 10 
myndi þriðja hópinn, o.s.frv. 

■ Myndið pör og leggið saman tölurnar 
ykkar. Hvaða par er með hæstu 
summuna? Hvaða par er með lægstu 
summuna?

■ Reynið að finna bekkjarfélaga sem 
þið getið búið til heila tölu með.

Raunverkefni
Útiverkefni:	Talnaleikur
Búnaður: Blað (t.d. A5-blað) handa 
hverjum nemanda.

Allir nemendur skrifa eitt tugabrot 
(með einum aukastaf) á blaðið sitt. 
Einnig getur kennari fyrir fram búið 
til nokkur talnaspjöld. Skrifa þarf 
með stórum stöfum og helst með 
tússpenna til að auðvelt sé að sjá 
tölurnar.

Nemendur hlaupa um með talna-
spjaldið sitt – úti eða í leikfimis-

Spilunum er skipt milli leikmanna. 
(Einhverjir leikmenn kunna að fá einu 
spili fleira en hinir.) Hver leikmaður 
kannar hvort hann hafi einhverjar 
samstæður á hendi og ef svo er 
leggur hann þær upp í loft á borðið. 

Leikmenn draga spil til skiptis hjá 
leikmanni hægra megin við hvern og 
einn. Þegar þeir hafa samstæðu á 
hendi, þ.e.a.s. geta lagt saman tvö spil 
og búið til heila tölu, leggja þeir 
samstæðuna í borðið. Spilið heldur 
svona áfram þar til aðeins eitt spil, 
Svarti Pétur, er eftir.

2,7 2,3
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1	 Hve	margir	lítrar	eru	í	könnunum	í	hverju	verkefni?

2	 Hvað	eru	strikin	löng?	Svaraðu	í	sentimetrum.
	

3	 Á	hvaða	tölur	benda	örvarnar?

4	 Leggðu saman þyngd pokanna í hverju verkefni.  
 Skráðu svörin í kílógrömmum.

5	 Skráðu tölurnar í hvoru talnaskýi í réttri röð.  
 Byrjaðu á minnstu tölunni.
 a  b

66

Próf

a   b c  200 g 

100 g 

400 g 

500 g 

300 g 200 g

800 g

0 1 2 
A B C D E

a b c

0,7 1,2
2,13,00,2 1,6

5,6

16,3 6,39,1

10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 
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4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

A B

E
F

C

D

9 • Mælingar og tugabrot

Erfiðari	verkefni
Nemendur byrja á verkefnunum á 
næstu blaðsíðu.

Raunverkefni
Mælingar	í	daglegu	lífi
Kennari sér til þess að nemendur fái 
góða reynslu af mælingum í tengslum 
við matargerð eða önnur hagnýt 
störf. Leggja þarf áherslu á notkun 
mælieininganna, breytingu einnar 
mælieiningar í aðra og á tugabrot.

Mælieiningalottó	(minnisspil)
Spilið felur í sér viðbótaræfingu í 

að breyta metrum í sentimetra og 
öfugt, sjá verkefnablöð 3.12a og b 
(Mælieiningalottó)í verkefnahefti 
Sprota 3a. Best er að plasta spjöldin 
áður en þau eru klippt út.

Nr. 51
Nemendur mæla lengd strikanna 
með reglustiku og skrá svörin í 
sentimetrum með tugabrotum. Þeir 
eiga einnig að leggja saman lengd-
irnar og skrá summuna.

Nr. 52
Nemendur nota reglustiku og draga 
strikin í þeirri lengd sem gefin er upp 
í verkefninu. Gott er að sýna þeim 
hvernig bókstafur er skráður við 
hvorn enda strikanna eins og sýnt er 
í verkefni 51.

Auðveldari	verkefni
Nemendur, sem ráða illa við prófið, 
þurfa að fá meiri reynslu af mæl-
ingum, sjá kaflann Raunverkefni. Þeir 
munu einnig hafa gagn af því að vinna 
verkefnin á bls. 26–36 í æfingahefti 
Sprota 4b.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 66 Próf
Nr. 1
Nemendur lesa af lítrakönnunum, 
leggja saman og skrá svörin í lítrum 
með tugabrotum.

Nr. 2
Nemendur mæla lengd strikanna 
með reglustiku, helst með millimetra-
nákvæmni, og skrifa svörin í senti-
metrum með tugabrotum.

Nr. 3
Nemendur lesa af talnalínunni á 
hvaða tölur örvarnar benda.

Nr. 4
Nemendur leggja saman grömmin og 
skrá svörin í kílógrömmum með 
tugabrotum.

Nr. 5
Nemendur skrifa tölurnar fimm í 
hverju verkefni í stækkandi röð.

 Bls. 67 Æfingasíða 1 
Nr. 48
Nemendur þurfa annaðhvort að 
teikna talnalínu svipaða þeirri sem er 
í bókinni eða nota ljósritunarblað 6 
(Talnalínur) aftast í þessari bók. Þeir 
eiga að merkja tölurnar, sem gefnar 
eru upp, á talnalínuna.

Nr. 49
Nemendur breyta grömmum í 
kílógrömm.

Nr. 50
Nemendur leggja saman desilítrana 
og skrá svörin bæði í desilítrum og 
lítrum.

Viðfangsefni
■ Að mæla lengd, þyngd og 

rúmmál
■ Breyta úr einni mælieiningu í 

aðra
■ Talnalína
■ Tugabrot

Búnaður	
■ Reglustika
■ Talnalína (ljósritunarblað 6 

(Talnalínur) aftast í þessari bók)
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48  Teiknaðu talnalínu. Merktu þessar tölur á hana.

 0,1 – 0,4 – 0,7 – 1,2 – 0,3 – 1,6 – 1,9

49 Breyttu grömmum í kílógrömm.

	 a 1000 g c 2000 g e   800 g g 1500 g

 b   500 g d 4000 g f   200 g h 2200 g

50 Reiknaðu dæmin. Svaraðu í desilítrum og í lítrum.

 

51 a Mældu strikin. Svaraðu í millimetrum og sentimetrum.

	 b Hve	löng	eru	strikin	samtals?

52 Teiknaðu þessi strik.

	 •		 AB	 =	4,1	cm

•		 GH	=	31	mm

•	CD	=	6,2	cm

•	IJ	 =	87	mm

•	EF	 =	10,9	cm

•	KL	 =	93	mm

Æfingasíða	1

0 1 2

a	 	2 dl + 3 dl

b	 			8 dl + 2 dl

c	 10 dl + 5 dl

d	 	5 dl + 4 dl

e  9 dl + 4 dl

f		 15 dl + 5 dl

g	 11 dl +   3 dl

h   4 dl  + 12 dl

i	 15 dl +   3 dl

BA C D

ÆFINGAHEFTI 4b BLS. 26–32

■ Spila hark, þ.e. hitta með smá-
peningum eða öðrum smáhlutum 
sem næst mynt eða einhverjum 
smáhlut sem kastað er fyrst og 
hafður til viðmiðunar

Miklu skiptir að sérhver nemandi 
mæli sjálfur lengdirnar sem um ræðir 
og skrái þær. Að lokum er gerð tafla 
eða listi yfir niðurstöðurnar til að 
hægt sé að bera saman málin.

reikna þeir út hve langt þeir voru frá 
réttu svari.

Skrifa	tölu	milli	1	og	2
Nemendur skrifa tölu milli 1og 2 á 
lítil blöð. Síðan raða þeir sér í röð 
eftir stærð talnanna sem þeir 
skrifuðu. Séu nemendur of margir má 
láta þá vinna þetta verkefni í minni 
hópum.

Keppni	í	lengdarmælingum
Kennari skipuleggur keppni þar sem 
mæla þarf lengdir. Hér eru nokkur 
dæmi:
■ Langstökk
■ Skjóta pappírskúlu með selbita
■ Kasta pappírsskutlu
■ Finna blýant eða grein sem er sem 

næst 20 cm á lengd

Spilið er fyrir 2–4 leikmenn. 
Spjöldunum er raðað á borð á hvolfi. 

Leikmenn draga tvö spjöld til 
skiptis og eiga að reyna að mynda 
pör. T.d. myndar spjaldið með 5 m 
par með spjaldinu 500 cm. Ef spjöldin 
mynda par fær leikmaðurinn slaginn. 
Ef þau mynda ekki par eru þau sett 
aftur á borðið á sama stað og áður. 
Sá vinnur sem hefur flesta slagi í 
lokin.

Giska	á	lengd
Nemendur draga nokkur strik á blað. 
Síðan skiptast þeir á blöðum við 
bekkjarfélaga og eiga að giska á lengd 
strikanna á blaði bekkjarfélagans. Þeir 
skrá ágiskunina sem tugabrot í 
sentimetrum, t.d. 4,3 cm. Síðan mæla 
þeir lengd strikanna með reglustiku 
til að fá nákvæmt svar. Að lokum 
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Æfingasíða	2

53 Hvaða tölur vantar?

54

55 a Mældu strikin. Svaraðu í millimetrum og í sentimetrum.

	 b	 Hve	löng	eru	strikin	samtals?

	 c	 Hverju	munar	á	lengd	strikanna?

56 Hvaða þrjár tölur eru næstar í talnarununum?

	 a	 0,4 – 0,8 – 1,2 … c	 0,3 – 0,8 – 1,3 …

 b 1,3 – 2,2 – 3,1 … d	 7,3 – 6,2 – 5,1 …

57 Fylltu töflurnar út.
	 a	 	 b	 	 c

68

a	 	0,3 + 0,7 =  

b	 	0,5 + 0,4 =  

c	 	0,6 +  = 1,0 

d	 	0,2 +  = 1,0

e	 		  + 1,2 = 2,3 

f    + 0,9 = 3,5

a	 	0,7 + 0,5 =  

b	 	0,3 + 1,2 =  

c	 	0,8 +  = 1,5 

d	 	0,4 +  = 1,4

e	 		  + 2,4 = 5,8 

f    + 1,9 = 3,7

A B C D

+0,3

5,3 5,6

4,0 4,3

1,2

0,8

1,2

4,5

1,8

10,2

+1,4

0,2

4,2

6,8

3,3

5,6

7,3

10,1

+2,7

0,3

4,8

5,1

9,6

6,9

2,8

10,4

9 • Mælingar og tugabrot
ÆFINGAHEFTI 4b BLS. 33–36

Þeim mun einnig vera mikið gagn í 
að nota cuisenaire-kubba. Þá táknar 
appelsínuguli kubburinn einn heilan og 
hvítu kubbarnir tíundu hluta.

+ =

0,3 + 0,7 = 1,0

Erfiðari	verkefni
Hvaða	tölur	eru	næstar	í	talna-
rununum?
Kennari gefur nemendum upp 
svartletruðu tölurnar hér fyrir neðan 
og þeir finna næstu þrjár tölur (eða 
fleiri, t.d. næstu fimm tölur).
– 3,4 – 4,1 – 4,8 – 5,5 – 6,2 – 6,9 

(Mismunur talnanna er 0,7.)

eða dregin frá breytist tölustafurinn í 
tíundahlutasætinu o.s.frv.

 Bls. 69 Við vinnum saman
Nr. 58
Nemendur nota upplýsingar, sem 
myndirnar gefa, til að finna þyngd 
pokanna.

Nr. 59
Nemendur nota upplýsingar um 
pokana í verkefni 58 og „leggja“ poka 
á hægri hluta vogarinnar til að jafn 
þungt verði báðum megin. Til eru 
fleiri en ein lausn á verkefnunum.

Hvaða poka þarf að nota til að 
komast af með sem fæsta poka?

Auðveldari	verkefni
Nemendur nota talnalínu við að 
reikna dæmin á bls. 68.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 68 Æfingasíða 2
Nr. 53–54
Nemendur reikna dæmin og finna 
tölurnar sem vantar. Beina þarf 
athygli nemenda að sætisgildinu og 
átta sig á að tölustafurinn hægra 
megin við kommuna táknar tíundu 
hluta.
■ Hvað fékkst þú út úr fyrsta dæminu? 

(1.)
■ Hvernig reiknaðirðu dæmið? (Til 

dæmis: 3 tíundu hlutar og 7 tíundu 
hlutar eru samtals 10 tíundu hlutar 
sem er jafnt og 1 heill.)

■ Reiknaði einhver ykkar þetta dæmi á 
annan hátt? (Til dæmis: Að telja upp 
frá 0,7 þannig: 0,8 – 0,9 – 1; eða: 3 
og 7 eru tíuvinir, tíundu hlutarnir eru 
þá 10 alls sem er jafnt og 1 heill.)

Nr. 55
Nemendur mæla lengd strikanna 
með reglustiku og skrá svörin bæði í 
millimetrum og sentimetrum. Síðan 
leggja þeir lengdirnar saman, skrá 
summuna og finna mismuninn.

Nr. 56
Tölurnar í talnarununum stækka um 
ákveðna tölu í hverri runu. Nem-
endur eiga að finna hver þessi tala er 
og skrá næstu þrjár tölurnar í hverri 
talnarunu.
■ Hvers vegna er þriðja talan í fyrstu 

talnarununni 1,2?
■ Hvers vegna verður sú tala ekki 0,12 

úr því að tölurnar 4 og 8 koma fyrir í 
tveimur fyrri tölunum? (Vegna þess 
að 4 og 8 eru þarna tíundu hlutar og 
næsta tala verður þá 12 tíundu 
hlutar sem er jafnt og einn heill og 2 
tíundu hlutar, þ.e. 1,2.)

Nr. 57
Nemendur skrifa töflurnar upp í 
reikningsheftin sín og fylla þær síðan 
út. Leggja þarf áherslu á sætisgildið: 
Þegar 1 eining er lögð við eða dregin 
frá breytist tölustafurinn í eininga-
sætinu (og í tugasætinu ef farið er 
yfir tug). Þegar talan 0,1 er lögð við 

Viðfangsefni
■ Tugabrot, samlagning
■ Talnarunur
■ Jafn þungt
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PrófVið vinnum saman

69

58 Finndu þyngd pokanna.

59 Notaðu eins fáa poka og hægt er.
 Hvaða pokar þurfa að vera hægra megin á voginni  
 til að jafn þungt sé báðum megin?
 a b

kg kg kg kg kg kg 

0,8 kg

á hvolf fyrir framan sig. Leikmenn 
snúa nú efsta spilinu við samtímis. Sá 
sem er með hærra spilið fær bæði 
spilin og leggur þau neðst í bunkann 
sinn. Þannig reyna leikmenn að safna 
sem flestum spilum. Spila má þetta 
spil í ákveðinn tíma og vinnur sá sem 
hefur fleiri spil í lokin – ellegar þar til 
annar leikmaðurinn hefur sópað til 
sín öllum spilunum.

Búa	til	frysti
Þetta verkefni er skemmtilegt að 
vinna með náttúrufræðikennara.

Búnaður: Salt, snjór eða muldir 
ísmolar, plastpokar, mæliglös.

Nemendur eiga að búa til blöndu 
af salti og snjó. Þeir setja 3 dl af snjó 
eða muldum ísmolum í sæmilega 
stóra plastpoka, setja þar út í 1 dl af 
salti, tæma loftið úr pokanum og loka 
honum. Nemendur hvolfa pokanum 
nokkrum sinnum til að blanda 
innihaldinu vel saman og fylgjast með 
hvað gerist. Þeir mæla hitastigið í 
blöndunni.

Nú reyna nemendur að bæta 
frystinn! Þeir endurtaka tilraunina 
nokkrum sinnum, nota mismikið af 
salti og ís og skrá niðurstöðurnar í 
töflu.

Snjór/ís Salt Hitastig

3 dl 1,2 dl

Fylla má lítinn poka með jógúrt og 
koma honum fyrir inni í pokanum 
með blöndunni. Þannig er jógúrtís 
einmitt búinn til!

– spil með tugabrotum 1–4). Leikmenn 
geta einnig sjálfir búið spilin til með 
því að klippa þau út úr A4-blaði. Ef 
blaðið er brotið þrívegis og síðan 
opnað aftur sjást átta jafn stórir 
bútar sem klippa má út.

Hver leikmaður þarf (að minnsta 
kosti) 16 slík spil en miklu skemmti-
legra er að nota fleiri. Á hvert spjald 
skal skrifa tugabrot milli 0 og 10 með 
einum aukastaf.

Leikmenn spila saman í pörum. 
Spilin eru stokkuð og skipt milli 
leikmanna. Þeir setja spilabunka sinn 

– 14,2 – 15,5 – 16,8 – 18,1 – 19,4 
– 20,7 (Mismunur talnanna er 1,3.)

– 106,9 – 104,3 – 101,7 – 99,1 
– 96,5 – 93,9 (Mismunur talnanna 
er –2,6.)

– 0,1 – 0,2 – 0,4 – 0,7 – 1,1 – 1,6 
– 2,2 (Mismunur talnanna eykst 
um 0,1 með hverri tölu.)

– 20,0 – 19,8 – 19,4 – 18,8 – 18,0 
– 17,0 – 15,8 (Mismunur talnanna 
eykst um –0,2 með hverri tölu.)

Raunverkefni
Jafn	þungt	báðum	megin
Verkefni svipuð þeim sem eru á bls. 69 
eru á verkefnablaði 4.114 (Þyngd 2).

Stríð	(spil)
Búnaður: Spil úr þykkum pappír, helst 
sem búið er að plasta. Nota má 
verkefnablöð 4.113a–d (Svartipétur 
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Almenn brot10

Í hinu tilvikinu á að finna hlutann 
þegar fjöldinn, er þekktur:
■ Tveir viðskiptavinir eru með inn-

kaupakörfu. Hve stór hluti er það? 
(Tveir tólftu hlutar eða einn sjötti 
hluti.)

Kennari varpar fram fleiri spurn-
ingum út frá myndinni:
■ Hve stór hluti af viðskiptavinunum er 

með innkaupakerru? (Fimm tólftu.)
■ Hve stór hluti af viðskiptavinunum er 

hvorki með innkaupakörfu né 
innkaupavagn? ( 512 .) 

■ Ef við leggjum saman þann hluta 
sem er með körfu ( 212 ), þann  
hluta sem er með kerru ( 712 ) og þann 
hluta sem hvorki er með körfu né 
kerru ( 512 ) – hvað fáum við þá út?  
( 12

12 sem táknar alla viðskiptavinina, 
þ.e. heildina.)

■ (Að það séu liðnar 15 mínútur, 
þ.e.a.s. fjórðungur úr klukkustund. 
Orðið „korter“ þýðir einmitt „fjórð-
ungur“, sbr. danska orðið „kvart“ og 
enska orðið „quarter“ Kennari 
teiknar hring á töfluna og skiptir 
honum í fjóra hluta.)

Stundum er heildin safn af einhverju. 
Sem dæmi um slíkt safn má nefna 
mennina 12 á myndinni. Ef við 
skoðum aðeins drengina og fullorðnu 
karlana þá eru þeir hluti af heildinni.

Tvenns konar verkefni tengjast 
þessum atriðum.

Í öðru tilvikinu er hlutinn óþekkt-
ur og síðan á að finna fjöldann:
■ Helmingurinn af viðskiptavinunum er 

drengir eða fullorðnir karlar. Hve 
margir viðskiptavinanna eru karl-
kyns? (6 vegna þess að helmingurinn 
af 12 er 6.)

10	 Almenn	brot

Í	þessum	kafla	er	nákvæm	kynning	
á	brotahugtakinu.	Nemendur	læra	
um	almenn	brot	sem	hluta	af	heild	
og	að	heildin	getur	ýmist	verið	
safn,	lengd	eða	mynd.

Nemendur	læra	að	ákvarða	
almenna	brotið	út	frá	heildinni	og	
að	finna	heildina	þegar	brot	er	
gefið.	Þeir	læra	um	jafn	stór	eða	
jafngild	brot	og	munu	öðlast	
skilning	á	hve	stór	hin	ýmsu	
almennu	brot	eru,	m.a.	þannig	að	
þeir	geti	raðað	þeim	eftir	stærð.	
Hér	læra	nemendur	einnig	hug-
tökin	teljari	og	nefnari.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 70
Áður en hafist er handa við verkefni 
þessa kafla er gott að vinna verkefnið 
Almenn brot úr nemendunum sjálfum 
sem lýst er í kaflanum Raunverkefni 
hér á eftir.

Samræðumynd
Kennari og nemendur ræða saman 
um þörfina, sem oft kemur fram, á að 
tilgreina hluta af einhverju með tölu. 
Stundum er litið á heildina sem einn. 
T.d. er sagt: einn lítri. Einn lítri kemst 
ekki á litla flösku, ef til vill bara hálfur 
lítri. Í einni mjólkurfernu, sem 
krakkarnir fá í skólanum, er aðeins 
fjórðungur úr lítra.
■ Hvað merkir það þegar sagt er að 

pitsan sé á hálfvirði (1
2 af verði)?

■ Veit einhver hvernig á að skrifa einn 
fjórða hluta? (1

4 , kennari sýnir það á 
töflunni.)

■ Hvað þýðir einn fjórði úr lítra? (Ef þú 
hellir mjólkinni úr fjórum slíkum 
fernum í könnu er nákvæmlega 1 lítri 
í könnunni. Einnig má skipta einum 
lítra í fjóra jafn stóra hluta.)

■ Hvað er klukkan á veggnum á 
myndinni? (Stundarfjórðung/korter 
yfir 12.)

■ Hvað þýðir það að klukkan sé 
stundarfjórðung eða korter yfir 12?

Viðfangsefni
■ Almenn brot í daglegu lífi
■ Almenn brot sem hluti af heild 

og sem fjöldi af safni
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1  Finndu brotin. Skráðu þau í töflu.

 a  Hvað hefur hvert barn drukkið  
stóran hluta af safanum sínum?

 b Hve stóran hluta á hvert barn  
  eftir af safanum?

 c Hve stóran hluta af pitsunni hefur hvert barn borðað?

 d Hvað á hvert barn stóran hluta eftir af pitsunni?

2 Börnin eiga að skipta þessum kökum á milli sín.

 a Hve margar kökur fær hvert barn ef … 

  • Tómas fær     af kökunum og

  • Anja fær     af kökunum?    

 b Hve stór hluti af kökunum er eftir?

  Björk og Karl skipta afganginum milli sín.

 c Hve stóran hluta fá Björk og Karl hvort um sig?

 d Hve stóran hluta af kökunum fengi hvert barn  
  ef þau skiptu kökunum jafnt?

 e Hve margar kökur fengi hvert barn ef þau skiptu kökunum jafnt?

1
3

1
3

Nafn
Drukkið  
af safa

Eftir 
af safa

Borðað 
af pitsu

Eftir af 
pitsu

Björk

Tómas

Anja

Karl

1
4

3
4

Björk Tómas Anja Karl
finna hve margir bitar eru í 
einum þriðja. Benda þarf 
nemendum á að hlutarnir 
þrír verða að vera jafn 
stórir.

Erfiðari	verkefni
Nemendur teikna köku sem þeir 
skipta í 15 jafn stóra hluta. Hve 
margir kökubitar eru í 13 af kökunni? 
En í 15 af kökunni?

Almenn	brot	með	nemendunum	
sjálfum
Kennari biður 12 nemendur að koma 
upp að töflu og setjast á gólfið fyrir 
framan sig en hinir nemendurnir eru 
í hlutverki áhorfenda. Kennari biður 
fjóra nemendur úr tólf-nemenda-
hópnum að standa á fætur.
■ Hve stór hluti af hópnum reis á 

fætur? ( 13 .)

Nemendurnir setjast aftur og 
kennari biður aftur ákveðna nem-
endur að standa á fætur, t.d. sex 
nemendur. Kennari varpar aftur fram 
sömu spurningu.

Næst má endurtaka leikinn án 
þess að þeir, sem fyrst rísa á fætur, 
setjist aftur. Nú breytast spurning-
arnar: Hve stór hluti reis fyrst á 
fætur? Hve stór hluti reis þar næst á 
fætur? Hve stór hluti er nú stand-
andi? Hve stór hluti situr enn á 
gólfinu?

Snúa má spurningunum við, ef svo 
má að orði komast, þannig:
■ Geta  512 hlutar ykkar risið á fætur?
■ Hve stór hluti ykkar situr núna á 

gólfinu?
■ Getur helmingur ykkar risið á 

fætur?
■ Hve stór hluti af ykkur er núna 

standandi?
■ Og hve stór hluti ykkar er núna 

sitjandi?
■ Hvernig getið þið táknað þennan 

hluta á tvo mismunandi vegu?

Meðan þessi tegund vinnu fer fram 
geta áhorfendurnir skrifað almennu 
brotin á blað til að æfa sig í því að 
skrá hin ýmsu brot.

Kennari bendir nemendum á að 
hlutarnir eiga að vera jafn stórir. Sýna 
má þetta með dæmi af pitsu þar sem 
sneiðarnar eru ekki jafn 
stórar. Þá getur til 
dæmis ein sneið af 
fjórum verið helmingur-
inn af pitsunni.

Nr. 2
Nemendur segja til um hve margar 
múffur hvert barn fær og hve stór 
hluti það er af öllum múffunum tólf.

Kennari sýnir með áþreifanlegum 
hjálpartækjum, þegar farið er yfir 
þetta verkefni, hvernig má leysa það.

Auðveldari	verkefni
Kennari notar áþreifanleg hjálpartæki 
til að búa til „köku“, sbr. verkefni 2. 
Hann sýnir nemendum hvernig skipta 
má „heilli köku“ í þrjá hluta til að 

■ Hve stór hluti viðskiptavinanna er 
með höfuðfat? ( 912 .)

■ Hve stór hluti af kvenkyns viðskipta-
vinum (telpum og fullorðnum konum) 
eru í pilsi? ( 36 eða 12 .)

■ Hve stór hluti af öllum viðskiptavin-
unum er í pilsi? ( 312 eða 14 .)

■ Hvernig getum við fundið út að 3
12 er 

jafnt og 14 ? (Með því að nota 
endurtekinn frádrátt: Ef við skiptum 
12 viðskiptavinum í hópa með 3 í 
hverjum (í hverjum hópi eru þá 312 ) 
fáum við 4 hópa. Það þýðir að hver 
hópur er 14 af öllum viðskiptavinunum, 
þ.e.  312 er jafnt og 14 .)

 Bls. 71 
Nr. 1
Nemendur finna út frá myndinni hve 
stóra hluta er spurt um. Gott er að 
nemendur skrái svörin í töflu eins og 
sýnd er í nemendabók.
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10 • Almenn brot

3 Hve stór hluti af hlaupköllunum er gulur?  
 Skráðu það sem almenn brot.

 

4 Hve stór hluti af tölunum er með tvö göt? 
 Skráðu það sem almenn brot.

 

5 Hve stór hluti af kúlunum er …

 a gulur? b rauður? c fjólublár? d appelsínugulur? e grænn?

     

a  b c    

a b c     

a Hvað eru perurnar stór hluti af ávöxtunum?

b Hvað eru appelsínurnar stór hluti af ávöxtunum?

a  b 
     eru perur.2
5      eru appelsínur.3

5

Nr. 8
Nemendur skrá hve stór hluti af 
hverri mynd er gulur.

Nr. 9
Nemendur teikna myndirnar þrjár í 
reikningsheftið sitt og lita ýmist 12 , 

1
4 

og 14 . Þetta má gera á mjög marga 
vegu. Kennari velur 3–5 nemendur til 
að sýna á skólatöflunni hvernig þeir 
leystu þetta verkefni. Þá er mikilvægt 
að nemendur ræði um hvort það sé 
örugglega svo að allir nemendur hafi 
litað helminginn í a og fjórðung í b 
og c. Það gengur sem sagt ekki að 
lita einn af fjórum hlutum ef hlutarnir 
eru ekki jafn margir. Benda má 
nemendum á að hlutarnir þurfa ekki 
að líta eins út en þeir þurfa að hafa 
sama flatarmál. Í myndinni hér á eftir 
tákna bæði lituðu svæðin 14 af allri 

nemendur hve stór hluti myndar-
innar sé litaður.

Þessari mynd er skipt í þrjá hluta og 
tveir þeirra eru litaðir. En vegna þess 
að hlutarnir eru ekki jafn stórir er 
ekki hægt að halda því fram að „ 23 
séu litaðir“. Þetta er sama myndin og 
sýnd er í samræðumyndinni að því 
frátöldu að tveir hlutar hafa verið 
sameinaðir. Því er jafn mikið litað og 
á fyrri myndinni, þ.e. 34.

Nr. 6–7
Nemendur skrifa hve stór hluti af 
hverri mynd er litaður.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 72 
Samræðumynd
Hér fást nemendur við almenn brot í 
tengslum við fjölda. Þeir segja til um 
brotið með því að skoða fjöldann 
sem hlutinn táknar af heildinni. Á 
myndinni eru fimm ávextir og tveir 
þeirra eru perur. Með almennu broti 
er þetta skrifað sem „tveir af fimm“ 
eða 25 .

Nr. 3
Nemendur finna hve stór hluti af 
hlaupköllunum í hverju verkefni er 
gulur.
■ Hve stór hluti er gulur í a-lið? ( 39 .)
■ Hvað er þá guli hópurinn stór hluti af 

öllum hlaupköllunum í a-lið? ( 13 .)
■ Hve stór hluti er ekki gulur? ( 69 .)
■ Hvað eru allir hlutarnir samtals? (Níu 

níunduhlutar, þ.e. heildin.)

Nr. 4
Nemendur finna hve stór hluti af 
tölunum er með tvö göt.

Nr. 5
Nemendur finna hve stór hluti af 
kúlunum er í hverjum lit.

 Bls. 73
Samræðumynd
Hér fást nemendur við brot sem 
tengjast mynd. Þeir segja til um 
brotið með því að skoða hvað 
flatarmál hlutans er af heildinni. Á 
myndinni er ferningnum skipt í fjóra 
jafn stóra hluta og þrír þeirra eru 
litaðir. Með almennu broti er þetta 
skrifað sem „þrír af fjórum eða 34.

Þegar hlutinn er fundinn á þennan 
hátt skiptir mestu að hlutarnir séu 
jafn stórir. Kennari getur teiknað 
eftirfarandi mynd á töfluna og spyr 

Viðfangsefni
■ Almenn brot sem fjöldi í safni 

og sem hluti af heild
■ Að finna brotið

Búnaður	
■ Nota má ýmsa áþreifanlega 

hluti, t.d. hlaupkalla, makka-
rónur, hnappa og tölur eða 
eitthvað þvíumlíkt



72 73

73

6 Hve stór hluti af hverri mynd er litaður? Skráðu það með  
 almennum brotum.

 a   b  c 
 

7 Hve stór hluti af hverri mynd er litaður? Skráðu það  
 með almennum brotum.

 a  b  c 

8 Hve stór hluti af hverri mynd er gulur? 
 Skráðu það með almennum brotum.

9 Teiknaðu myndirnar í reikningsheftið þitt. Litaðu eins og  
 brotin segja til um.

 a       b       c      1
2

1
4

1
4

a  c  e  

b  d  f  

Hve stór hluti af myndinni er litaður?  
Skráðu það sem almennt brot.

      er litaður.3
4

Til að reikna síðasta dæmið er 
mikilvægt að hugsa fyrst hvað 15 af 30 
er og að átta sig á að 35 af 30 er 
þrisvar sinnum meira. Þetta má skrá 
þannig: 30 : 5 = 6 og 3 � 6 = 18. Á 
þessu stigi er sú aðferð að margfalda 
heila tölu með almennu broti því 
ekki notuð.

Raunverkefni
Tengja	saman	almenn	brot	og	
deilingu
Kennari leggur 24 kubba á mynd-
varpann og segir nemendum að 
kubbarnir tákni bekkjardeild eða hóp 
með 24 nemendum.

Nemendur eiga að fara í leikfimis-
tíma og þar þarf að skipta þeim í 
hópa. Í fyrsta verkefninu þarf að 
skipta þeim í fjóra hópa.

■ Hve margir eru þá í hverjum hópi? (6.)
■ Hve stór hluti af heildinni er hver 

hópur? ( 14 .)
■ Hvers vegna er hópurinn 14 af 

heildinni? (Vegna þess að heildinni er 
skipt í 4 jafn stóra hluta.)

■ Hvað er 14 hluti margir nemendur? (6.)
■ Hvernig má tákna það á annan hátt 

með broti? ( 624 .)

Í næsta verkefni á að skipta nem-
endahópnum í þriggja manna hópa.
▪ Hve margir verða hóparnir? (8.)
▪ Hvernig fannstu það? (Deildi í 24 
með 3.)
▪ Hve stór hluti af heildinni er hver 
hópur? ( 18 )
▪ Er hægt að skrifa það með öðru 
broti? ( 324)

Einnig má halda áfram með verkefnið 
og finna hvaða fjölda ákveðinn hluti 
af nemendum táknar.
■ Hvað er 14 af 20 nemendum margir 

nemendur? (5.)
■ Hvað er 14 af 12 nemendum margir 

nemendur? (3.)
■ Hvað er 14 af 8 nemendum margir 

nemendur? (2.)

Almenn	brot	og	töluboxið
Nemendahópar fá í hendur box með 
alls kyns hnöppum og tölum og búa 
til brotaverkefni út frá þeim. Til 
dæmis má varpa fram spurningum 
um fjölda gata, lit, form eða stærð. 
Því næst afhendir hver hópur öðrum 
hópi boxið og spurningarnar og sá 
hópur finnur svörin.

Þar að auki má fara öfugt að með 
því að nemendur liti 34 af mynd sem 
gerð er úr fjórum eins reitum, 46 af 
mynd sem gerð er úr sex jafn 
stórum reitum o.s.frv.

Erfiðari	verkefni
Einhverjir nemendur kunna að hafa 
gagn af því að sjá að helmingurinn af 
einhverju samsvarar fjórðungnum af 
öðru. 

■ Hve margir bútar eru í 14 af öllum 
bútunum? (5.)

■ Hve margir bútar eru í 34 af öllum 
bútunum? (3 � 5, þ.e. 15 bútar.)

■ Hvað er þá 34 af 20? (15.)
■ Hvað er 35 af 30?

myndinni en þau eru ekki eins í 
laginu.

Auðveldari	verkefni
Kennari notar áþreifanlega hluti til að 
sýna skiptingu í almenn brot á bls. 72. 
Leggja þarf áherslu á að hlutarnir séu 
jafn stórir og hér er fjallað um hluta 
af heild. Þess vegna er helmingur af 
12 hlaupköllum annar en helmingur 
af 10 hlaupköllum. 

Á bls. 73 mun það auðvelda 
mörgum nemendum að nota 
einungis litla ferninga sem teiknaðir 
eru á rúðustrikað blað. Tilgangurinn 
er að telja fjölda litaðra reita (sem 
skráður er í teljara) og fjölda reita 
alls (sem skráður er í nefnara) í 
hverri mynd.
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10 Hve stór hluti af myndinni hér að ofan er 
 a blár? b appelsínugulur? c rauður? d gulur?

11 Hve stór hluti af myndinni er 
 a  grænn?

 b blár?

 c appelsínugulur?

 d rauður?

 e gulur?

12 Búðu til svipuð mynstur. 
 Skráðu hve stórir hlutar af myndinni eru í hinum ýmsu litum.

Í myndinni eru 32 þríhyrningar.
Hve stór hluti af myndinni er 
grænn?

Átta þríhyrningar eru grænir.

       af myndinni eru grænir.8
3 2

þeir hana í fjóra jafn langa hluta 
(verkefni b) og mæla lengdina.

Mikilvægt er að vinna nemenda við 
þessa blaðsíðu verði rifjuð upp með 
þeim. Þeir munu þá komast að því að 
þegar snúrunni er skipt í tvo jafna 
hluta fæst sama niðurstaða, þ.e. 
helmingurinn af allri lengdinni, sama 
hversu löng snúran er. Sama á við um 
þriðju hluta og fjórðu hluta.

Nr. 14
Nemendur brjóta snúruna í þrjá 
hluta og bera lengdina saman við alla 
snúruna. Það er nokkuð erfitt að 
brjóta snúruna saman í þrjá jafn langa 
hluta þannig að nemendur þurfa að 
prófa sig svolítið áfram.

Nr. 15
Í þessu verkefni eiga nemendur að 
finna hve langt 23 af 90 cm er. Gott er 

Ef einhver getur svarað með ein-
faldara jafngildu broti er það mjög 
gott.

Nr. 12
Kennari dreifir mynsturblaði (ljósrit-
unarblaði 7 (Mynstur) aftast í þessari 
bók) til nemenda sem búa til eigin 
mynstur. Við hvert mynstur skrifa þeir 
hve stór hluti þess er í hverjum lit.

 Bls. 75 
Nr. 13
Nemendur fá í hendur snúru, helst í 
mismunandi lengdum, og reglustiku. 
Þeir geta unnið verkefni þessarar 
blaðsíðu í pörum.

Nemendur mæla lengd snúrunnar. 
Því næst brjóta þeir hana saman í tvo 
jafn stóra hluta (verkefni a) og mæla 
lengd hvors hlutar. Því næst brjóta 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 74
Nr. 10
Nemendur finna hve stór hluti 
myndarinnar er í hverjum lit. Þeir 
eiga helst að svara með broti þar 
sem nefnarinn er 32. Ef einhver getur 
svarað með einfaldara jafngildu broti 
er það mjög gott.
■ Hve margir þríhyrningar eru grænir? 

(8.)
■ Hve stór hluti er það af allri mynd-

inni? ( 832 .)

Kennari segir nemendum að hægt sé 
að skrifa þetta á annan hátt, þ.e. sem 
brot með minni tölum. Til að sýna 
þetta má taka fram 32 kubba, einn 
kubbur táknar þá einn þríhyrning. 
Gott er að nota kubba í um það bil 
sama lit ef þeir eru tiltækir.

Nú verður auðveldara fyrir nem-
endur að sjá að átta þríhyrningar eru 
1
4 af öllu safninu. Rauðu þríhyrning-
arnir fjórir eru þá 18 því hægt er að 
skipta safninu í fjóra kubba í senn og 
fá þá átta slíka hópa.

Nemendur munu fást mikið við 
almenn brot á miðstiginu þannig að 
ekki er nauðsynlegt að þeir læri 
þetta núna! Hins vegar er gott ef 
þeir fá einhverja reynslu í þessum 
efnum.

Nr. 11
Nemendur finna hve stór hluti 
myndarinnar er í hverjum lit. Svörin 
geta verið í brotum með 32 í nefnara. 

Viðfangsefni
■ Að finna hlutann
■ Brot sem hluti af striki

Búnaður	
■ Mynsturblað, ljósritunarblað 7 

(Mynstur) aftast í þessari bók
■ Rúðustrikað blað og lit-

blýantar
■ Snúra
■ Reglustika
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13 a  Leggðu snúru í tvo jafn langa hluta. 
 Hve stór er hvor hluti?

 b  Leggðu sömu snúru í fjóra jafn langa hluta. 
Hve stór er hver hluti núna?

 
14 Leggðu snúru í þrjá jafna hluta. 
 Hve stór er hver hluti?

15  Snúra er 90 cm á lengd. 

Hve langir eru       af henni?

16 Skrípó er að mæla bút af snúru. Búturinn er      af allri snúrunni. 
 Hvað er öll snúran löng?

2
3

1
5

Þetta er fjórðungur  
af lengdinni.

Nú er snúran
helmingurinn af 

lengdinni.

Þessi bútur er  
20 cm á lengd.

Kennari skrifar reikningsdæmi og 
leggur saman alla hlutana.
■ Hvers vegna er svarið einn heill?

Hægt er að gera þetta verkefni 
umfangsmeira með því að nota 7 � 7 
reiti. Aðalatriðið er að fá fram að 
summa almennu brotanna, sem 
fundin eru og tákna samtals alla 
myndina, er alltaf einn heill.

Raunverkefni
Búa	til	einn	heilan
Búnaður: Notið brotarenningana á 
verkefnablaði 4.115 (Brotarenningar). 
Gott er að nota litaðan pappír og 
plasta hann áður en brotarenn-
ingarnir eru klipptir niður.

Nemendur leika þennan leik í 
litlum hópum. Hver nemandi hefur 
eitt sett af brotarenningunum.

Allir taka renninginn, sem táknar 
einn heilan, og leggja hann fyrir 
framan sig. Niðurklipptu rennings-
bútarnir eru settir í hrúgu á hvolf á 
borð. Nú draga nemendur einn og 
einn bút til skiptis þar til búið er að 
skipta þeim öllum. Þegar merki er 
gefið byrja allir nemendurnir að raða 
bútum hverjum við hliðina á öðrum 
og reyna að mynda sömu lengd og 
renningurinn sem táknar heildina. Sá 
vinnur sem er fyrstur að búa til þrjár 
slíkar lengdir.

Skipta	striki	–	sýnt	með	snúru
Nota skal u.þ.b. 2 m langa snúru sem 
er brotin saman í tvo jafn langa hluta. 
Merki er sett í brotið eða miðjuna, 
t.d. með þvottaklemmu eða band-
spotta. Skipta skal tvöföldu snúrunni 
aftur í tvo jafn langa hluta og merkja 
aftur miðjuna á báðum snúruhelm-
ingunum. Þetta er endurtekið í þriðja 
sinn; þá þarf fjögur merki og snúr-
unni hefur verið skipt í átta jafn stóra 
hluta.

Snúran er nú hengd upp og þá sést 
að merkt hefur verið við alla áttundu 
hlutana. Gott er að láta snúruna 
hanga þannig, t.d. á vegg, að það sjáist 
greinilega hvar merkin eru:  18 , 

2
8 ( 

1
4 ) 3

8 , 
4
8 ( 

1
2 ) o.s.frv.

Ef tvær snúrur af mismunandi 
lengd eru notaðar kemur vel í ljós að 
1
4 af ákveðinni lengd er ekki jafn langt 
og 14 af annarri lengd.

kubbarnir í hinum ýmsu litum eru af 
öllum kubbunum.

Bls. 75 veitir nemendum góða, 
áþreifanlega reynslu af almennum 
brotum sem segja til um lengd. Því er 
mikilvægt að allir nemendurnir vinni 
þessi verkefni. Samvinna nemenda í 
litlum hópum hentar hér vel.

Erfiðari	verkefni
Nemendur útbúa rúðunet með 5 � 5 
reitum. Þeir lita alla ystu reitina bláa, 
reitina næst fyrir innan gula og innsta 
reitinn grænan. Þeir finna svör við 
eftirfarandi spurningum:
■ Hve stór hluti af allri myndinni er 

blár?
■ Hve stór hluti af allri myndinni er 

gulur?
■ Hve stór hluti af allri myndinni er 

grænn?

að leyfa þeim að búa til 90 cm langa 
snúru og leysa verkefnið með því að 
brjóta snúruna saman í þrjá hluta.

Nr. 16
Nemendur teikna mynd sem sýnir 
hvernig finna má lengd snúru þegar 
maður veit lengd 15 hennar.

20 cm

1
5

Auðveldari	verkefni
Í staðinn fyrir verkefnin á bls. 74 geta 
nemendur búið til mynstur með 
áþreifanlegum hjálpartækjum eins og 
kubbum í ýmsum litum. Nemendur 
segja þá til um hversu stór hluti 
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17 Hvað er hver bútur stór hluti af heilu striki?

 a

 b

 c

SPIL Almenn brot

 1
12

 1
12

 1
12

 1
12

 1
12

 1
12

 1
12

 1
12

 1
12

 1
12

 1
12

 1
12

1
3

1
3

1
3

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

1
4

1
4

1
4

1
4

1
2

1
2

 1
12

 1
12

1
4

1
3

1
2

1
6  1

12
 1
12

1
4

1
3

1
2

1
6

Heildin

Spilaborð:

     1
2

1
2

LEIKREGLUR
Leikmenn kasta teningi.
Sá sem á leik athugar í töf lunni  
hér fyrir ofan hvaða brot passar við 
töluna sem upp kom á teningnum.
Hann þekur eins marga reiti á  
spilaborðinu og brotið segir til um.
Sá vinnur sem er fyrstur að fylla 
spilaborðið sitt .

 Bls. 77
Samræðumynd
Hér eiga nemendur að vinna sig frá 
hlutanum til heildarinnar.  Þeir byrja 
með mynd sem er hluti af stærri 
mynd. Verkefni nemenda felst í að 
teikna alla myndina. Í samræðumynd-
inni er gefinn upp ferningur sem er 14 
af mynd. Sýndar eru þrjár mismunandi 
aðferðir við að teikna alla myndina. Í 
öllum myndunum þremur nemur 
upprunalegi ferningurinn 14 .

Það getur verið gagn í því fyrir 
nemendur að vinna verkefni Almenn 
brot á pinnabretti, sem lýst er í 
kaflanum Raunverkefni hér á eftir, áður 
en þeir vinna verkefni bókarinnar.

Benda má nemendum á að í 
verkefnum 20 og 21 eiga þeir fyrst að 
teikna þann hluta sem gefinn er upp í 
verkefninu. Þeir geta litað hann eins 

Almenn	brot	(spil)
Spilið er fyrir 2–4 leikmenn. Þeir búa 
sér til spilaborð sem samanstendur 
af 12 jafn stórum reitum (sjá neðst á 
blaðsíðu nemendabókarinnar).

Leikmenn kasta teningi til skiptis. 
Þeir sjá í töflunni efst til hægri hvaða 
brot talan á teningnum táknar. Það 
brot segir til um hve stóran hluta af 
spilaborðinu skal lita. Fái leikmaður 
t.d. 1 á teningnum táknar það brotið 
1
6 . Þá á leikmaður að lita 16 af spila-
borðinu sínu, þ.e. 2 reiti.

Sá vinnur sem er fyrstur að fylla 
allt spilaborðið. Athugið: Fylla þarf 
nákvæmlega út í spilaborðið. Ef 
brotið er of stórt verður nemandinn 
að sitja hjá í þeirri umferð. Nemandi, 
sem á eftir tvo reiti, getur þess vegna 
aðeins litað þá ef hann fær 1 (2 reiti), 
2 eða 3 (1 reit) á teningnum.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 76
Áður en nemendur vinna verkefni 17 
geta þeir unnið eftirfarandi verkefni í 
sameiningu.

Kennari dregur þrjú mismunandi 
strik á skólatöfluna eða biður 
nemendur að gera það í reiknings-
hefti sín. Kennari og nemendur mæla 
lengd strikanna með reglustiku og 
merkja með litlu striki hvar miðjan 
er.

Í upprifjuninni er gott að sýna 
þetta verkefni á töflunni: Kennari 
dregur þrjú strik og biður nemendur 
að koma upp að töflu og skipta þeim 
í miðjunni.
■ Hve stór hluti af strikinu er hérna 

megin við miðjuna? ( 12 .)
■ En hinum megin við miðjuna? (Einnig 

1
2 .)

■ Hvað er það mikið samtals? (1, þ.e. 
heilt strik.)

■ Hve stór hluti af þessu striki þarna 
(kennari bendir á styttra strik) er 
vinstra megin við miðjuna? (Einnig  12 .)

■ Já, en getur þetta líka verið helmingur 
– þetta strik er jú styttra/lengra en 
hitt strikið? (Já, því að það er 
helmingurinn af styttra/lengra 
strikinu.)

Kennari dregur nú strik og skiptir því 
í tvennt á stað sem er í nokkurri 
fjarlægð frá miðjunni.
■ Sjáið þetta hér. Nú hef ég skipt 

strikinu í tvennt. Þá er helmingurinn 
hér (kennari bendir á annan hlutann) 
og hinn helmingurinn hér (kennari 
bendir á hinn hlutann og skrifar 12 
fyrir ofan hvorn hluta). Er þetta rétt? 
(Nei, vegna þess að hlutarnir verða 
að vera jafn stórir.)

Nr. 17
Nemendur eiga að finna í hve stóra 
hluta heilu strikunum er skipt.

Viðfangsefni
■ Brot sem hluti af striki
■ Að finna heildina þegar hlutinn 

er þekktur

Búnaður	
■ Reglustika
■ Teningur
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Frá hluta til heildar

 

18 Hér sést helmingurinn af hverri mynd. Teiknaðu myndirnar í heild.
 a  b  c 

19 Teiknaðu myndirnar í heild.
 a  b        c 

20 Teiknaðu allar kúlurnar.
 a  b  c 

                      

21 Á myndinni er      af nemendunum í einni bekkjardeild.

 Hve margir eru allir nemendurnir?

1
3

1
2

1
4

        Þetta er        af mynd. Teiknaðu myndina í heild.

Þetta má gera á marga vegu.

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

  

1
3

1
3

1
3 1

3

henni er þegar teiknað. Þetta er 
strax allmiklu erfiðara ef búið er að 
lita 23 af mynd og nemendur eiga að 
lita alla myndina. Í slíkum verkefnum 
þurfa nemendur fyrst að finna stærð 
eins hluta og þar næst lita heildina. Ef 
búið er að lita 23 þurfa nemendur að 
skipta upprunalegu myndinni 
í tvo jafn stóra hluta og bæta 
öðrum hlutanum við mynd-
ina sem fyrir er, t.d. þannig:

Raunverkefni
Almenn	brot	á	pinnabretti
Búnaður: Pinnabretti, teygjur, punkta-
blað.

Nemendur tákna almenn brot á 
pinnabretti. Þeir byrja á að setja 
teygju utan um það sem á að tákna 
heildina. Síðan setja þeir aðra teygju 
utan um hlutann. Loks teikna 
þeir þetta á punktablað og 
skrá almenna brotið inn á  
rétt svæði.

Fela má nemendum það verkefni að 
búa til fjórar mismunandi myndir 
sem tákna helming, þriðjung og 
fjórðung.

Almenn	brot	á	punktablaði
Á verkefnablaði 4.116 (Almenn brot á 
punktablaði) eru fleiri verkefni þar 
sem nemendur eiga að teikna 
heildarmyndina út frá almennu broti 
sem gefið er upp.

Í	súkkulaðiverksmiðjunni
Tveir og tveir nemendur vinna 
saman og leysa þetta verkefni með 
því að teikna og skrá niðurstöður, 
þ.e.a.s. þeir skrá almenn brot.
1. Fjórir nemendur eru í heimsókn í 

súkkulaðiverksmiðju. Þeir fá þrjú 
eins súkkulaðistykki og allir eiga 
þeir að fá jafn mikið. Hvernig geta 
þeir skipt súkkulaðinu jafnt á milli 
sín?

2. Fjórir aðrir nemendur eru einnig í 
súkkulaðiverksmiðjunni. Þeir fá 
þrjú mismunandi súkkulaðistykki 
en þeir eiga líka að fá jafn mikið 
hver. Hvernig geta þeir skipt 
súkkulaðinu?

Í upprifjuninni eftir þessa opnu er 
mikilvægt að nota dágóðan tíma til 
að skoða hvernig nemendur leystu 
þessi verkefni á mismunandi vegu.

Nr. 20
Nemendur teikna allar kúlurnar.

Hvað eru kúlurnar margar þegar  
3 kúlur eru helmingurinn? (6.)

Nr. 21
Nemendur reikna út hve mörg börn 
eru í bekknum þegar nemendurnir á 
myndinni eru 14.

Auðveldari	verkefni
Á bls. 77 er auðveldast að teikna alla 
myndina ef búið er að teikna hlutann 
í rúðunet. Rétt er að nemendur fái 
hjálp við þetta. Þar að auki er 
auðveldast að vinna verkefnin ef 
hlutarnir eru heilir reitir.

Erfiðari	verkefni
Í verkefni 18 eru nemendur beðnir 
að teikna alla myndina þegar brot af 

og gert er í sýnidæminu. Síðan eiga 
þeir að teikna alla myndina.

Nr. 18
Nemendur teikna í reikningshefti 
þann hluta af mynd sem sýndur er í 
hverju verkefni og teikna síðan alla 
myndina út frá því. Þetta má gera á 
marga ólíka vegu. Kennari reynir að 
taka eftir hinum mismunandi að-
ferðum nemenda meðan á vinnu 
þeirra stendur og biður þá að sýna 
þær á töflunni. Hrósið nemendum 
sérstaklega fyrir hugmyndaríkar 
aðferðir!

Nr. 19
Nemendur teikna þann hluta af 
hverri mynd, sem gefinn er upp, og 
taka mið af honum til að teikna alla 
myndina.

1
2
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Teljari og nefnari

22 Skráðu brot þar sem 

 a teljarinn er 1 og nefnarinn er 3 

 b teljarinn er 1 og nefnarinn er 7 

 c nefnarinn er 5 og teljarinn er 2

23 Skráðu brot þar sem

 a teljarinn er 3 og nefnarinn er 9 

 b nefnarinn er 12 og teljarinn er 7 

 c nefnarinn er 24 og teljarinn er 6

24 Hver af brotunum hafa 

 a  nefnara sem er tvöfalt 
  stærri en teljarinn?

 b nefnara og teljara sem eru 
  jafn stórir?

 c  nefnara sem er þrefalt stærri en teljarinn?

25 Skráðu sex brot þar sem 

 a teljarinn er einum minni en nefnarinn 

 b nefnarinn er tveimur stærri en teljarinn

Til dæmis:
 3
4

   og   6
7

  

Til dæmis:
 2
4

   og   7
9

  

                                       

                      

1
2

2
4

3
9

3
3

10
10 5

10

4
12

1
4  

teljari

nefnari

brota- 
strik

opnað aftur sést brot sem skiptir 
hverjum hinna fyrri þriðjunga í 
tvennt. Hlutinn, sem nemendur 
höfðu áður litað (þriðjungurinn) 
sýnir nú tvo sjöttu hluta.

Kennari og nemendur ræða um að 
brot, skráð með mismunandi tölum 
geta verið jafngild.
■ Getið þið nefnt brot sem hefur gildið 

helmingur? ( 12 .)
■ Eru önnur brot sem einnig tákna 

helming? ( 24 , 36 , 48  o.s.frv.)

Mismunandi brot geta verið jafngild. 
Þetta á við þegar hlutfallið milli 
teljara og nefnara er hið sama. Brotið 
táknar hálfan þegar teljarinn er 
helmingurinn af nefnaranum: Ef 
myndinni er skipt í tíu hluta er 
helmingurinn af myndinni fimm slíkir 
hlutar, þ.e. 5

10 .

sex brot þar sem nefnari er tveimur 
stærri en teljari.

 Bls. 79
Nr. 26
Kennari klippir renning af hvítu 
A4-blaði handa hverjum nemenda, til 
dæmis blaði sem skipt hefur verið í 
þrjá hluta langsum.

Nemendur brjóta blaðið í þrjá jafn 
stóra hluta, opna blaðið aftur og 
draga strik í brotin. Síðan lita þeir 
einn af hlutunum þremur. Benda má 
nemendum á að þar með hafi þeir 
litað þriðjung – eða einn þriðja hluta 
– af blaðinu sínu.

Nemendur brjóta nú blaðið aftur 
eftir brotunum þannig að það verði 
þrefalt. Því næst brjóta þeir blaðið í 
miðjunni einu sinni enn þannig að 
blaðið er nú sexfalt. Þegar það er 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 78
Kennari ræðir við nemendur um 
hvað tölustafirnir í almennu broti 
tákna. Nefnarinn sýnir í hve marga 
hluti heildinni er skipt en teljarinn 
segir til um hve marga slíka hluti 
brotið tilgreinir. Almennt brot táknar 
þannig ákveðinn hluta af heild. 
Brotastrikið má einnig líta á sem 
deilingarmerki: Í tölustafinn 1 – eða 
heildina – á að deila með 4. Heildin 
getur t.d. verið kaka sem skipta á 
milli fjögurra manna. Þá fær hver 
maður 14 .

Hér skiptir skilningur nemenda á 
hugtökunum mestu máli, þ.e.a.s. að 
brot tákni hluta af heild. Fjöldi 
hlutanna er skráður fyrir ofan 
brotastrikið og talan, sem sýnir í hve 
marga hluta heildinni er skipt, er fyrir 
neðan brotastrikið. Ekki skiptir 
höfuðmáli þótt nemendur rugli 
saman orðunum teljari og nefnari en 
samt þurfa þeir að ná tökum á 
þessum hugtökum smám saman.

Margir kennarar nota ákveðna 
minnistækni til að hjálpa nemendum 
að muna þessi hugtök: Teljarinn er á 
toppnum og nefnarinn fyrir neðan 
strik. Þekkt er hið gamla stef: Settu 
það á þitt sálarprik / að nefnarinn er 
fyrir neðan strik. Kennari metur 
hvort honum finnst slíkar aðferðir til 
að muna heppilegar.

Nr. 22–23
Nemendur skrá almennu brotin með 
þeim teljurum og nefnurum sem 
gefnir eru upp.

Nr. 24
Nemendur finna og skrifa hvaða 
almenn brot uppfylla hin ýmsu 
skilyrði sem sett eru.

Nr. 25
Nemendur skrá sex brot þar sem 
teljari er einum minni en nefnari og 

Viðfangsefni
■ Teljari, nefnari, brotastrik 
■ Jafngild almenn brot

Búnaður	
■ Hvítt A4-blað
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Jafn stór brot

26 a Brjóttu blað í þrjá jafn stóra hluta.  
  Opnaðu blaðið aftur og dragðu  
  strik í brotin.

 b Litaðu einn hluta blaðsins.

 c  Brjóttu blaðið einu sinni enn  
þannig að því sé nú skipt í sex hluta  
eins og sýnt er á teikningunni.

  Nú sérðu að 

        =     

27 a Brjóttu A5-blað í 4 jafn stóra hluta.

  Litaðu      rauðan,      hvítan og      bláan.

 b Brjóttu annað A5-blað í 8 jafn stóra hluta.

  Litaðu      rauða,      hvíta og      bláa.

 c Berðu saman blöðin. Hvað kemur í ljós?

28 a Brjóttu annað A5-blað í 6 jafna hluta.

  Litaðu      bláa,      gula,      grænan og      rauðan.

 b Brjóttu A5-blað í 12 jafna hluta.

  Litaðu       bláa,       gula,       græna og       rauða.

 c Berðu saman blöðin. Hvað kemur í ljós?

1
3

2
6

1
4

2
4

1
4

2
8

4
8

2
8

2
6

2
6

1
6

1
6

4
12

4
12

2
12

2
12

þau í umslag. Nemendur draga spjald 
og nefna brotið upphátt. Ef þeir 
nefna rétt brot fá þeir að halda 
spjaldinu; ef ekki setja þeir spjaldið 
neðst í bunkann. Einnig má spyrja 
hver sé teljarinn og hver sé nefnar-
inn.

Erfiðari	verkefni
Heilabrot
Pétur og Kata skipta 100 kr. milli sín. 
Helmingurinn af því sem Pétur fær er 
jafnt og þriðjungurinn af því sem 
Kata fær, þ.e.a.s. 12 af Péturs hluta er 
jafn mikið og 13 af Kötu hluta.

Lausn:
Pétur fær 40 kr. og  
Kata 60 kr.

Raunverkefni
Dómínóspjöld	með	almennum	
brotum
Í þessu verkefni fæst þjálfun í að 
nefna almenn brot munnlega og að 
tengja brotin, sem nefnd eru, við 
myndirnar á spjöldunum.

Á verkefnablaði 4.117a–b (Dómínó-
spjöld 1–2) eru spjöld bæði með 
almennum brotum og myndum sem 
tákna brot. Einnig má nota spjöld þar 
sem einungis eru almenn brot, sjá verk-
efnablað 4.64 (Eyðublað fyrir dómínó-
spjöld) í verkefnahefti Sprota 4a.

Ég á

  Hver á

      
      

     ?

1
2

Ég á
Hver á

                ?

1
3

Nota þarf jafn mörg spjöld og 
nemendurnir eru margir. Ef til vill 
geta einhverjir nemendur haft tvö 
spjöld. Á spjöldunum er „svar“ og 
verkefni. Dómínóið fer þannig fram:

Nemandi les upphátt brotið sem 
skráð er á spjaldið hans, t.d. „Hver á 
1
3 ?“ Nemandinn með kortið sem á 
stendur „Ég á 13 “, svarar og les 
jafnframt upphátt verkefnið sitt: 
„Hver á 25?“ Þá svarar sá sem er með 
spjaldið með brotinu 25. Þannig heldur 
dómínóið áfram þar til allir nem-
endurnir hafa svarað og lesið upp 
verkefni sitt. Hafi allir svarað rétt á 
nemandinn, sem las upp fyrstu 
spurninguna, að eiga síðasta orðið.

Auðveldari	verkefni
Nota má brotarenningana frá 
verkefnablaði 4.115 (Brotarenningar) 
til að sýna jafngild almenn brot á bls. 
79. Nemendur leggja t.d. tvo fjórðu 
hluta hlið við hlið og síðan 12 undir þá 
fyrrnefndu. Þá sést skýrt og greini-
lega að 12 er jafn stór og 24 . Nem-
endur finna fleiri renninga sem hægt 
er að raða saman og búa þannig til 
tvö jafn stór brot. Gott er að hafa 
heila renninginn til viðmiðunar 
þannig að alltaf megi sjá hvort um er 
að ræða helming, fjórðu hluta o.s.frv.

Hvað	stendur	á	spjaldinu?
Búnaður: Spjöld úr einu A4-blaði úr 
nokkuð stífum pappír sem skipt er í 
átta jafn stóra hluta.

Kennari skrifar almenn brot á 
spjöldin (t.d. 12 , 

1
3 , 

2
5 o.s.frv.) og setur 

Nr. 27
Nemendur skipta og klippa A4-blað í 
tvö A5-blöð. Þeir brjóta bæði blöðin 
í fjóra jafn stóra hluta á sama hátt. 
Annað blaðið á að nota í a-liðnum; 
hitt blaðið, sem á að nota í b-liðnum, 
er brotið einu sinni enn, í átta hluta. 
Nemendur lita eins og tilgreint er í 
verkefninu þannig að hér má einnig 
finna jafngild brot, þ.e. 14 = 28 o.s.frv.

Nr. 28
Þetta verkefni er eins og verkefnið á 
undan. Nemendur fá tvö A5-blöð og 
brjóta þau aftur í sex hluta. Annað 
blaðið er brotið aftur þannig að 12 
hlutar myndast. Síðan lita nemendur 
hlutana eins og segir í textanum. Að 
lokum bera nemendur saman blöðin 
tvö og finna jafngild brot.

Pétur

=20 kr.

20 kr.

Kata

20 kr.

20 kr.

20 kr.
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5
8

4
8

3
4

3
4

2
6

5
10

Hvort þeirra borðar meira, Júlíus eða Lilja?

Ég borða
 

1
2  

af minni pitsu.

Ég borða 2
4  af minni pitsu.

   

29  Hver af brotunum eru jöfn    ?

30 Paraðu saman brot sem eru jafn stór. Annað brotið  
 á að vera úr A og hitt úr B.

1
2

6
8

2
4

1
3

2
3

A

4
8

4
6

3
4

2
6

B

 Við sjáum að     =       

Júlíus og Lilja borða jafn mikið.

1
2

2
4

Júlíus Lilja

Lita	brot
Búnaður: Ljósritunarblað 8 (Brot og 
reitir) aftast í þessari bók.

Á þesssu blaði geta nemendur 
styrkt brotaskilning sinn með því að 
lita tiltekna hluta af heild. Þeir eiga 
einnig að sýna tiltekin brot á mynd 
og bera saman stærð ósamnefndra 
brota.

Eggjabakki	og	almenn	brot
Búa má til áþreifanleg verkefni með 
því að nota eggjabakka og t.d. golf- 
eða borðtenniskúlur.

■ Í hvaða myndum er einn fjórði hluti 
litaður? (B, D og L.)

■ Er hægt að skrá með öðru broti hve 
stór hluti er litaður í mynd L? ( 28 .)

■ Hvers vegna eru tveir áttundu hlutar 
og einn fjórði hluti jafn mikið? (Vegna 
þess að ef búið er að lita fjórðung og 
þú skiptir öllum fjórðungunum til 
helminga koma fram átta hlutar og 
tveir þeirra eru litaðir.)

Auðveldari	verkefni
Gera má verkefni nr. 31 á bls. 81 
auðveldara með því að biðja nem-
endur að skrá hve stór hluti hverrar 
myndar er skyggður í stað þess að 
tengja brotin, við ákveðna mynd. Í 
þessu tilviki skrifa nemendur t.d. 2

8 
við mynd B. Verkefnið felst þá í því 
að telja í hve marga hluta hverri 
mynd er skipt og síðan hve margir 
slíkir hlutar eru skyggðir.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 80
Kennari fer vandlega með nem-
endum yfir sýnidæmið í samræðum-
yndinni. Aðalatriðið er að bæði 12 og 
2
4 eru helmingurinn af hvorri pitsu. 
Þar sem pitsurnar í upphafi voru jafn 
stórar er niðurstaðan sú að Júlíus og 
Lilja borða jafn mikið.

Kennari teiknar hring á töfluna, 
skiptir honum í tvennt og litar annan 
helminginn. Þar næst má skipta 
hringnum enn frekar, fyrst í fjórðu 
hluta og þar næst í áttundu hluta. 
Nemendur skrifa hve stór hluti er 
litaður eftir hverja skiptingu. Það 
verður alltaf helmingurinn. Kennari 
skrifar brotin á töfluna.
■ Hvaða brot sýndi hve stór hluti var 

litaður fyrst? ( 12 .)
■ En eftir að ég skipti hringnum/

pitsunni einu sinni enn? ( 24 .)
■ Og eftir að ég skipti hringnum í 

þriðja sinn? ( 48 .)

Kennari teiknar jafn stóran hring við 
hlið hins fyrri, skiptir honum fyrst í 
tvennt og litar helminginn. Síðan 
skiptir hann hvorum hluta í þrennt 
þannig að hringnum sé skipt í sjöttu 
hluta. Loks skiptir hann hverjum 
hluta í tvennt einu sinni enn þannig 
að hringnum sé nú skipt í tólftu hluta.
▪ Hvað er sameiginlegt öllum þessum 
brotum sem tákna hálfan? (Teljarinn 
er helmingur af nefnaranum. Þess 
vegna tákna brotin hálfan.)

Nr. 29
Nemendur skrifa öll brotin sem 
tákna 12.

Nr. 30
Nemendur velja saman jafngild brot 
annað úr A og hitt úr B.

 Bls. 81
Nr. 31
Nemendur skrifa niður hvaða myndir 
og brot eiga saman. Þeir fá að vita að 
allar myndirnar A–L passa við 
einhverja af brotunum fimm.

Viðfangsefni
■ Jafngild almenn brot
■ Brot sem hluti af heild
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31 Hvaða myndir sýna brot sem eru jafn stór og þessi brot?

   1
5

          1
4

          1
3

          1
2

          2
3

 A  B  C  D 

 E  F  G 

 H  I  J 
  

 K  L 

    Myndir A og H1
5

hver sitt spjald upp úr öðru umslagi. 
Gott er að aðgreina spjöldin þannig 
að spjöld í sama umslagi hafi annan 
lit en spjöldin í hinu umslaginu. 
Kennari sér til þess að hverju 
almennu broti í öðru umslaginu 
samsvari jafngilt brot í hinu. Nem-
endur, sem draga jafn stór brot, 
reyna að finna hver annan og mynda 
par jafn stórra brota.

Hægt er að útvíkka þetta verkefni 
með því að nota þrjú umslög og 
nemendur finna þá þrjú jafn stór brot.

Brotaspil
Búnaður fyrir hvern leikmann: 
Brotabútar úr plasti eða plöstuðum 
pappír (verkefnahefti 3.59 og  
3.60 (Einn heill og almenn  
brot 1 og 2) í verkefna- 
hefti 3b, spilaskífa (verkefna- 
blað 4.67 (Tóm spilaskífa með 8 
reitum) í verkefnahefti Sprota 4a.

Spilið er fyrir 2–4 leikmenn. Þeir 
velja sjálfir almenn brot til að skrifa á 
spilaskífuna sína (nota má spilaskífu 
annaðhvort með sex eða átta reitum 
(verkefnablað 66 (Tóm spilaskífa með 
6 reitum) í verkefnahefti Sprota 2b). 
Gott er að nota mismunandi liti fyrir 
mismunandi brot því að þá er 
auðveldara að aðskilja þau.

Markmiðið í spilinu er að þekja 
renninginn sem táknar heildina. Fyrst 
er spilaskífunni snúið og fundinn 
bútur með brotinu sem bréfak-
lemman lendir á. Búturinn er síðan 
lagður ofan á „heila“ renninginn. Sá 
vinnur sem er fyrstur að þekja einn 
heilan.

Nota má þá reglu að leikmenn 
megi skipta stærra broti í minni til  
að auðveldara sé að þekja einn  
heilan en það þarf að vera alveg 
nákvæmt! Dæmi: Ef spilaskífan sýnir 
 14 má leikmaður skipta honum í 28 ef 
hann vill í þeirri umferð – ekki eftir 
á! Sú regla gildir líka að leikmaður 
verði að tilgreina nákvæmlega hvaða 
brot hann vill fá í staðinn fyrir það 
sem spilaskífan sýndi: „Ég ætla að 
skipta einum þriðja í tvo sjöttu.“

■ Hvaða almenna brot er helmingur-
inn af 14?

■ Hvaða almenna brot er helmingur-
inn af 16?

■ Hvaða almenna brot er helmingur-
inn af 18?

Nemendur geta fundið svörin við 
þessum spurningum með því að 
teikna myndir. Ef til vill finna ein-
hverjir nemendur að alltaf er hægt 
að finna helminginn af almennu broti 
með því að tvöfalda nefnarann.

Raunverkefni
Hverjir	eru	par?
Búnaður: Spjöld sem á eru skrifuð 
almenn brot.

Hér er um leik að ræða sem felst í 
að nemendur í einum hópi draga 
hver sitt spjald upp úr umslagi og 
nemendur í öðrum hópi draga einnig 

■ Hve stóran hluta vantar í eggja-
bakkann?

■ Hve stór hluti er eftir í eggjabakk-
anum?

■ Geturðu sýnt brotið  812 með 
eggjabakkanum?

Erfiðari	verkefni
Brotaveiðar	1
Nemendur finna eins mörg brot og 
þeir geta sem eru jafngild 15 . Nem-
endur geta skipt rétthyrningi með 
fimm reitum þannig að þeir fái fram 
rúðunet með fimm dálkum (sjá mynd 
H á bls. 81). Ef til vill uppgötva þeir 
að brotin tengjast 5-töflunni, þ.e.a.s. 
að nefnarinn er fimm sinnum 
teljarinn.

Brotaveiðar	2
■ Hvaða almenna brot er helmingur-

inn af 12?
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Að bera saman almenn brot

Teiknaðu myndirnar í reikningsheftið þitt. Litaðu eins marga reiti 
og brotin segja til um.

32 a  b  c  d 

      

33 a b c
      

      

34 Skráðu brotin í rétta röð. Byrjaðu á minnsta brotinu.
 a  c 

    

 b    d  

1
4

2
4

3
4

4
4

2
6

5
6

3
6

3
4

1
4

4
4 2
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5
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12
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6

3
6

1
6

4
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2
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1
126

1210
12

8
123
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að búa til myndir þar sem hlutarnir 
eru skyggðir. Mikilvægt er að 
nemendur noti einfaldar myndir þar 
sem hver reitur táknar einn hluta og 
í hverri mynd séu jafn margir reitir 
og nefnarinn segir til um.

Erfiðari	verkefni
Í verkefnunum hér á undan hafa 
almennu brotin yfirleitt verið 
samnefnd þannig að nægt hefur að 
líta á teljarann til að finna stærra eða 
stærsta brotið. Einnig hefur nokkuð 
verið fjallað um jafngild brot.

Einhverjir nemendur geta spreytt 
sig á því að bera saman almenn brot 
þar sem annar nefnarinn er tvöfalt 
eða þrefalt stærri en hinn. Skrifa má 
slík verkefni á töfluna eða fá nem-
endum þau á sérstöku blaði (verk-

Kennari og nemendur ræða saman 
um að brot segja til um hluta af heild. 
Þess vegna eru notaðar tvær tölur. 
Önnur talan, nefnarinn, segir til um í 
hve marga hluta heildinni er skipt. Hin 
talan, teljarinn, tilgreinir um hve marga 
slíka hluti er að ræða hverju sinni. 

Gott er að minna nemendur á 
þýðingu táknanna „minni en“ og 
„stærri en“; benda má á að „ginið“ 
opnast alltaf á móti stærra brotinu.

Nr. 35–36
Nemendur skrifa almennu brotin 
upp, bera þau saman og skrá rétt 
tákn á milli þeirra.

Auðveldari	verkefni
Í verkefnum, þar sem almennu brotin 
eru skráð án mynda, getur verið 
nauðsynlegt fyrir marga nemendur 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 82
Nr. 32
Nemendur teikna rúðunetin fjögur í 
reikningsheftin sín og skyggja eins 
marga reiti og almennu brotin segja 
til um.
■ Hvert almennu brotanna fjögurra er 

stærst? ( 44 því að öll myndin er lituð.)

Nr. 33
Nemendur teikna rúðunetin þrjú í 
reikningsheftin sín og skyggja eins 
marga reiti og almennu brotin segja 
til um.
■ Hvert almennu brotanna þriggja er 

minnst? ( 26 því að í þeirri mynd er 
minnsti hlutinn skyggður.)

 
Nr. 34
Nemendur skrá almennu brotin á 
hverju svæði í stærðarröð þannig að 
minnsta brotið komi fyrst.

 Bls. 83
Samræðumynd
Kennari biður nemendur að ganga úr 
skugga um hvort krakkanna, Pétur 
eða Eva, borðaði meira af pitsu. 
■ Hvað borðaði Pétur margar pitsu-

sneiðar? (3.)
■ Hvað er það stór hluti af allri 

pitsunni? ( 38 .)
■ Hve stór hluti af pitsunni er eftir? ( 58 .)
■ Hvað borðaði Eva stóran hluta af 

pitsu? ( 48 eða 12.)
■ Hvort þeirra borðaði meira? (Eva.)
■ Hvort almenna brotið er stærra, 38 

eða 48 ? ( 48 .)
 (Kennari skrifar almennu brotin á 

töfluna.)
■ Hvort almenna brotið er stærra 38  

eða 28 ? ( 38 .)
■ Hvernig sjáið þið það? ( 38 er stærri 

hluti af heilli pitsu en 28 .)

Viðfangsefni
■ Að bera saman almenn brot

Búnaður	
■ Rúðustrikað blað með 1 � 1 

cm reitum
■ Pappaspjöld til að skrifa 

almenn brot á
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35 Veldu rétt merki: >, < eða =

 

 
36 Veldu rétt merki: >, < eða =
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Hvort þeirra borðar meira, Pétur eða Eva?

 

    
Veldu rétt merki milli brotanna: >, < eða =

 Við skrifum:  Eva borðaði meira.
 

3
8

4
8

a             

b             

c             

d             

e             

f             

g             

h             

i             

3
8

4
8

3
6

4
6

3
12

5
12

3
9

5
9

7
10

6
10

8
16
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16

3
7

3
7

2
5

1
5

12
20

8
20

Ég borðaði
4 pitsusneiðar.

Ég borðaði
3 pitsusneiðar.

    <    4
8

3
8

Mjög mikilvægt er að láta nem-
endur koma með tillögur um 
ástæðuna fyrir þessu. Til dæmis: Því 
fleiri bita, sem pitsunni er skipt í, 
þeim mun minni verða bitarnir.

Sem hugmynd að afbrigði 4 má 
nefna almenn brot þar sem teljarinn 
er alltaf einum minni en nefnarinn, 
þ.e.a.s. brot eins og  23 , 

3
4 , 

4
5 , 

5
6 o.s.frv.

Stríð	með	brotaspjöldum	(spil)
Búnaður: Sett með 20−30 brota-
spjöldum handa hverju leikmannapari 
ásamt mynd sem sýnir samanburð 
misstórra brota (verkefnablað 3.61 
(Bera saman almenn brot) í verkefna-
hefti Sprota 3b).

Spjöldin má búa til með því að 
skipta þykku A4-blaði í átta hluta og 
skrifa mismunandi almenn brot á þau: 
1
2 , 

1
4 , 

1
3 , 

1
6 , 

1
8 , 

1
9 ,  

1
12 ,  

1
16 .

Skrifa má sama almenna brotið á 
fleiri en eitt spjald. Nota má verk-
efnablað 3.62 (Brotaspjöld 1) í 
verkefnahefti Sprota 3b, ljósrita 
spjöldin á litapappír og plasta hann 
áður en spjöldin eru klippt niður.

1
2

1
3

Spilið er fyrir tvo leikmenn. Spjöld-
unum er skipt jafnt milli þeirra. Þeir 
setja spjöldin í bunka á hvolf fyrir 
framan sig. Síðan fletta þeir hvor sínu 
spjaldi og leggja það upp í loft á 
borðið. Sá sem er með stærra brot 
fær slaginn og setur hann neðst í 
bunkann sinn. Ef jafn stór brot koma 
upp verður „stríð“. Leikmenn draga 
þá hvor sitt spjald í viðbót og þá 
ræður það spjald úrslitum um hvor 
leikmannanna vinnur stríðið. Sigur-
vegarinn fær öll fjögur spjöldin. Sá 
vinnur sem hefur fengið öll spjöldin í 
sinn hlut.

Áður en nemendur hafa náð valdi 
á því að bera sama stærð almennra 
brota geta þeir notað yfirlitið á 
áðurnefndu verkefnablaði 3.61 þar 
sem hin ólíku brot liggja hlið við hlið 
og hægt er að sjá hvort brotið af 
tveimur er stærra.

Nota má önnur almenn brot, t.d.  
2
4 , 

3
4 ,  

2
6  o.s.frv., á verkefnablaði 3.63 

(Brotaspjöld 2) í verkefnahefti Sprota 
3b.

umslög þannig að hægt sé að 
endurtaka leikinn nokkrum sinnum.

Afbrigði 2: Sama verkefni og hér á 
undan en nú sér kennari til þess að í 
hverju umslagi séu að minnsta kosti 
tvö jafngild brot. Það hefur í för með 
sér að nefnarinn er ekki alltaf sá 
sami, t.d. 13 , 

1
4 , 

1
5 , 

1
2 ,  

2
4 , 

2
6 . Nemendur, 

sem draga jafngild brot, verða þá að 
standa á sama stað í röðinni.

Afbrigði 3: Enn er sama verkefnið 
endurtekið en að þessu sinni eru 
nefnararnir mismunandi en teljarinn 
sá sami, helst talan 1, t.d. 12 , 

1
3 , 

1
4 , 

1
5 ,  

 112 ,  
1

20 . Tilgangurinn með þessu er að 
draga athyglina að þeirri staðreynd 
að því stærri sem nefnarinn er því 
minna verður brotið svo fremi 
teljarinn sé sá sami.

efnablað 4.119 (Bera saman almenn 
brot) í verkefnahefti 4b).

Samlagning	brota
Á verkefnablaði 4.118 (Meiri almenn 
brot) eru dæmi til að þjálfa sam-
lagningu samnefndra brota og fá út 
einn heilan.

Raunverkefni
Röðun	eftir	stærð
Afbrigði 1: Kennari skrifar sex 
samnefnd brot á spjöld, eitt brot á 
hvert spjald, t.d. 18 , 

2
8 , 

4
8 , 

5
8 , 

7
8 , 

8
8 . Hann 

setur síðan spjöldin í umslag. Sex 
nemendur draga hver sitt spjald, 
ræða saman og stilla sér síðan í röð 
þannig að stærsta brotið sé lengst til 
hægri. Bekkjarfélagarnir horfa á og 
ræða saman um hvort röðin sé rétt. 
Skemmtilegt er að útbúa fleiri 
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37 Veldu rétt merki: >, < eða =
 a  d  
     

   

    

 b   e  

     

  

    

 c  f  
     

 

 

Hvort þeirra borðar meira, Pétur eða Eva?

 Við skrifum:  Eva borðaði meira.     >     

Ég ætla að borða eina
sneið af þessari pitsu.

Ég ætla að borða eina
sneið af þessari pitsu.

 
1
6  

 
 

1
12

 
4
8  

 
 

4
12

 
1
3  

 
 

1
4

 
2
6  

 
 

2
5

 
1
5  

 
 

1
9

 
1
4  

 
 

1
8

1
6

1
8

minna en hálfur en þrír sjöttu er 
nákvæmlega hálfur.)

Auðveldari	verkefni
Mikilvægt er að tengja vinnuna með 
almenn brot sí og æ við áþreifanlega 
hluti, ekki síst við myndir. Kennari 
ljósritar brotahringi á þykkan pappír 
og plastar þá (verkefnablað 4.120 a–c 
(Brotahringir 1−3)). Gott er að nota 
mismunandi liti fyrir mismunandi 
brotahringi. Nemendur geta notað 
hina ýmsu brotahringi til að bera 
saman stærð brotanna á áþreifan-
legan hátt.

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

1
4

1
4

1
4

1
4

Nr. 38–41
Nemendur bera saman brotin og 
velja rétt merki. Hér eru tillögur um 
nokkrar spurningar:

Við dæmi 38:
■ Hvers vegna er 16 stærri en 18 ? (Vegna 

þess að hver hluti verður því minni 
sem heildinni er skipt í fleiri hluta.)

Við dæmi 40:
■ Hvers vegna eru tveir þriðju hlutar 

stærri en tveir fimmtu hlutar – hlut-
arnir eru tveir í báðum brotunum? 
(Fimmtu hlutar eru minni en þriðju 
hlutar.)

Við dæmi 41:
■ Hvort er minna, tveir fimmtu hlutar 

eða þrír sjöttu hlutar? (Tveir fimmtu 
er minna vegna þess að það er 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 84
Samræðumynd
Nemendur ganga úr skugga um 
hvort barnanna, Pétur eða Eva, 
borðaði meira af pitsu.
■ Hvað borðar Pétur stóran hluta af 

pitsunni? ( 18 . Kennari skrifar svarið á 
töfluna.)

■ Hvað borðar Eva stóran hluta af 
pitsunni? ( 16 . Kennari skrifar svarið á 
töfluna.)

■ Hvort þeirra borðar meira af pitsu, 
Pétur eða Eva? (Eva, því sneiðin 
hennar er stærri.)

■ Hvers vegna er 18 minna en 16 ? Því 
fleiri sneiðar sem pitsunni er skipt í 
þeim mun minni verða sneiðarnar.)

Nr. 37
Nemendur finna hvort almenna 
brotið er stærra í hverju dæmi.
■ Hvort almenna brotið er stærra, einn 

fjórði eða einn áttundi? (Einn fjórði.)
■ Já, en er ekki 8 stærra en 4? (Jú, en 

hér eru þessar tölur í nefnaranum en 
það þýðir að ef einhverju er skipt í 
fjóra hluta verður hver hluti stærri en 
þegar því er skipt í átta hluta.)

Nemendur geta skrifað bæði brotin í 
hverju verkefni í reikningsheftið sitt 
og sett rétt merki milli þeirra, þ.e. >, 
< eða =.

 Bls. 85 
Samræðumynd
Nemendur bera saman þá hluta 
kökunnar sem krakkarnir á myndinni 
borða.
■ Hvor krakkanna, Nína eða Rafn, 

borðar meira af kökunni? (Nína.)
■ Hvers vegna getum við sagt að Nína 

borði meira? (Vegna þess að 16 er 
stærri en 1

12 og þá gildir hið sama um 
2
6 og  212 .)

Viðfangsefni
■ Að bera saman ósamnefnd 

brot

Búnaður	
■ Spjöld til að skrifa almenn 

brot á
■ Brotahringir (verkefnablöð 

4.120a–c (Brotahringir 1−3)
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38 

39    
  

40   

41 

a   1
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b  1
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c   1
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6

d  1
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    1
7

e   1
3

    1
4

f   1
9

    1
10

Hvort þeirra borðar meira, Nína eða Rafn?

  Rafn borðar meira.
        <     2
1 2

2
6

Ég borða 2
12

 af minni köku.

Ég borða 2
6   

af minni köku.

a    1
4

    1
8

b  1
12

    1
20

c   1
14

    1
9

d   1
8

    1
10

e   1
10

    1
5

f    1
3

    1
9

a    2
3

    2
5

b  3
6

     3
9

c   4
12

    4
6

d  5
16

    5
6

e   7
8

    7
10

f   8
9

    8
16

a   2
5

     3
6

b  4
5

    1
12

c    3
9

    1
20

d  1
10

     2
8

e    2
5

    4
20

f   3
12

    1
3

Ra
fn

Nína

klemmu á spilaskífu til skiptis og færa 
spilapeninginn að næsta eggjabakka 
sem sýnir almenna brotið sem 
bréfaklemman lendir á.

Dæmi:
Spilapeningur leikmanns er á byrj-
unarreit, hann snýr bréfaklemmunni 
og hún lendir á 12. Þá flytur hann spila-
peninginn að fyrsta eggjabakka þar 
sem egg eru í helmingnum. Leikmenn 
verða að fá nákvæmlega 12 til að 
vinna. Þeir þurfa að fylgjast í sam-
einingu með því að enginn hoppi yfir 
eggjabakka með almennu broti sem 
upp kemur á spilaskífunni.

Fyrstur	að	fá	heila	köku	(spil)
Búnaður: Brotahringir (verkefnablöð 
4.120a–c (Brotahringir 1−3)), spila-
skífa með brotunum 12, 

1
3 , 

1
4 , 

1
6 , 

1
8 , 

1
12 

(verkefnablað 66 (Tóm spilaskífa með 
6 svæðum) í verkefnahefti Sprota 2b).

Spilið er fyrir 2–4 leikmenn. 
Markmiðið er að vera fyrstur að fylla 
heilan hring. Leikmenn snúa bréfa-
klemmunni til skiptis og finna 
almenna brotið sem bréfaklemman 
lendir á. Þannig halda þeir áfram þar 
til einn leikmaðurinn hefur fyllt upp í 
heilan hring. Leikmenn mega skipta 
almennu broti í minni brot en þá 
verða þeir að segja fyrir fram hvaða 
brot þeir vilja fá í staðinn sem að 
sjálfsögðu þurfa að vera samtals jafn 
stór brotinu sem skipta skal.

Dæmi: Ég ætla að skipta þessum 
þriðja hluta í tvo sjöttu hluta.

b. Hvað fyllir hunangið stóran hluta 
af síðustu krukkunni?

c. Hve mikið hunang er í síðustu 
krukkunni?

Þetta heilabrot og nokkur fleiri um 
almenn brot má finna á verkefnablaði 
4.121 (Heilabrot – Almenn brot).

Raunverkefni
Eggjakapphlaupið	(spil)
Búnaður: Á verkefnablaði 3.65a og 
3.65b (Eggjakapphlaup og Spilaskífa 
fyrir eggjakapphlaupið) í verkefnahefti 
Sprota 3b er spilaborð og spilaskífa; 
einnig þarf spilapening handa hverj-
um leikmanni.

Markmiðið er að vera fyrstur til 
að komast hringinn á spilaborðinu, 
frá byrjunarreit að hænunni í 
miðjunni. Leikmenn snúa bréfa-

Erfiðari	verkefni
■ Hvert almennu brotanna er stærst, 23 , 

2
5 og 24 ?

■ Hvert almennu brotanna er stærst, 13 , 
2
5 og  615 ?

Þessi verkefni fela í sér að bera 
saman fleiri en tvö almenn brot. Í 
fyrra verkefninu eru öll brotin með 
sama teljara og mismunandi nefnara 
þannig að hægt er að nota rök-
hugsun við lausnina án þess að 
reikna. Í síðara verkefninu er eitt 
brotið með samnefnara hinna tveggja 
brotanna.

Heilabrot	um	almenn	brot
Setja á 4 kg af hunangi í krukkur sem 
rúma ¾ kg hver.
a. Hve margar krukkur er hægt að 

fylla?
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42  a  Klipptu út ferning með 4 cm langar  
hliðar. Notaðu litaðan pappír. 
Límdu ferninginn á blað.

  Ferningurinn er     af mynd.

  Búðu hinn helminginn til og límdu hann á blaðið.

 b Gerðu hið sama við þessar myndir.

 
1
2  

 af mynd  
         

1
4   

af mynd  
         

1
3   

af mynd  
         

1
8   

af mynd 

43 Vilmar borðaði     af flatkökunni sinni. 

 Hve stór hluti var eftir?

44 Erla hjólaði     af leiðinni í skólann.

 Hve stóran hluta átti hún ófarinn?

45 Pétur borðaði     og Lína     af sömu tertunni.

 a Hve stóran hluta af tertunni borðuðu þau samtals?

 b Hve stór hluti af tertunni var eftir?

46  Líf borðar 5 hlaupkalla. Þar með hefur  

hún borðað     af öllum hlaupköllunum.

  Hve margir voru hlaupkallarnir áður en 
Líf byrjaði að háma þá í sig?

1
2

2
3

3
5

1
6

1
3

1
3

Ég lími þennan bút við.
Þá er ég með heila mynd.

Það getur komið sér 
vel að teikna!

5 cm

5 
cm 4 
cm

3,
5 

cm

3,5 cm

1 
cm

3 cm
2 cm

– Ef ekki eru til nægilega margir 
lausir reitir í rúðunetinu situr 
leikmaðurinn hjá í þeirri umferð. 
Leikmenn þurfa því að fylla 
rúðunetið nákvæmlega til að vinna 
spilið. Þeir geta byrjað að fylla upp 
í hitt rúðunetið, áður en hið fyrra 
er fullt, í von um að fá almennt 
brot sem passar fyrir þá reiti sem 
lausir eru á fyrra rúðunetinu..

Auðveldari	verkefni
Verkefnin á bls. 86 má einfalda með 
því að láta einungis ferninga eða 
ílanga rétthyrninga tákna almennu 
brotin.

Í brotaspilinu má láta tvo nem-
endur spila við aðra tvo. Á þann hátt 
geta nemendur, sem eiga enn þá í 
erfiðleikum með almenn brot, verið  

 Bls. 87
Brotaspilið
Leikmenn spila saman tveir og tveir. 
Hver leikmaður þarf að hafa tvö 
rúðunet með tólf reitum hvort. 
Markmiðið er að vera fyrstur að fylla 
bæði rúðunetin. 

Leikreglur:
– Leikmenn setja bréfaklemmu á 

miðju spilaskífunnar, halda henni 
fast með blýanti eða penna og láta 
hana snúast í kringum blýantsodd-
inn. 

– Brotið sem bréfaklemman lendir á 
segir til um hve stóran hluta af 
rúðunetinu leikmaðurinn á að 
þekja með kubbum eða einhverju 
slíku. Stoppi bréfaklemman á 12 
þekur leikmaður helming rúðu-
netsins, þ.e.a.s. sex reiti. 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 86
Nr. 42
Nemendur nota litaðan pappír, klippa 
út myndir eins og þær sem eru í 
bókinni og líma þær á blað. Síðan 
teikna nemendur eða klippa út alla 
myndina þannig að upprunalega 
myndin verði sá hluti af heilu 
myndinni sem tilgreindur er. Margar 
leiðir eru til að leysa þessi verkefni 
og geta nemendur notað þá aðferð 
sem þeir kjósa.

Nr. 43–46
Rétt er að hvetja nemendur til að 
teikna myndir eða stærðfræðilíkön 
sér til hjálpar við að leysa dæmin. 
Það má gera á marga ólíka vegu 
þannig að kennari gætir þess að segja 
nemendum ekki nákvæmlega hvernig 
þeir eiga að teikna. Leysi nemendur 
dæmin á ólíka vegu er það gott tilefni 
til að biðja mismunandi nemendur að 
kynna aðferðir sínar og/eða teikn-
ingar fyrir bekkjarfélögunum. Á eftir 
geta þeir rökrætt um hvaða aðferðir 
og teikningar þeim finnst góðar og 
gagnlegar.

Það á almennt við að gagnlegt er 
að teikna mynd þar sem fram kemur 
heildin sem skipt er í eins marga 
hluta og gefið er upp í verkefninu. 
Hér á eftir má sjá dæmi um verkefni 
43:

2
3 ?

Við dæmi 45 getur verið gott að 
teikna mynd eins og þessa:

Viðfangsefni
■ Almenn brot sem hluti af heild

Búnaður	
■ Litaður pappír, skæri
■ Ef til vill ljósritunarblað 9 

(Klippa út) aftast í þessari bók
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SPIL Brotaspilið

LEIKREGLUR
Snúið bréfaklemmu á spilaskífunni.
Merkið með spilapeningum eða  
pappírsbútum jafn marga reiti  
í rúðunetinu og brotið á
spilaskífunni segir til um.
Sá vinnur sem er á undan  
að merkja alla reitina  
á báðum rúðunetunum  
sínum. 

Dæmi.
Bréfaklemman  

lendir á  
1
3  

.     

Leikmaðurinn 
þekur 4 reiti
á rúðunetinu sínu.

Leikmaður 1    Leikmaður 2

1 
4 

1 
3 

1 
2 

1 
12 

1 
6 

1 
4 

Brotabingó
Nemendur búa til rúðunet með 3 � 3 
reitum (eða nota verkefnablað 4.80 
(Ferningar 2) í verkefnahefti Sprota 
4a og skrifa tölur frá 1 til 6 í reitina.

Kennari leggur fyrir verkefni um 
brot af safni. Nemendur leysa 
verkefnið og krossa yfir svarið ef það 
er á spilaborði nemandans. Aðeins 
má krossa yfir eina tölu í einu. Sá 
vinnur sem er fyrstur að fá þrjá í röð 
(eða er búinn að krossa yfir allar 
tölurnar á spilaborðinu sínu).

Verkefnin eiga að vera af eftir-
farandi toga:
■ Hvað er helmingurinn af 12? (6.)
■ Hvað er þriðjungurinn af 15? (5.)
■ Hvað er helmingurinn af 8? (4.)
■ Hvað er fjórði hluti af 12? (3.)
■ Hvað er einn fimmti af 10? (2.)
■ Hvað er einn áttundi hluti af átta? 

(1.)

Mörg brotalottóverkefni eru á 
verkefnablaði 3.68 (Verkefni fyrir 
brotalottó) í verkefnahefti Sprota 3b.

Fyrstur	upp	í	4	(spil)
Búnaður: Spilaskífa með brotunum 16 , 1
6 , 

1
3 og 12 (nota má verkefnablað 65 

(Tóm spilaskífa með fjórum svæðum) í 
verkefnahefti Sprota 2b) og talnalína 
sem skipt hefur verið í sjöttu hluta 
(verkefnablað 3.66 (Talnalínur 0–4 
– skipt í 6 hluta) í verkefnahefti 
Sprota 3b).

4 3 2 1 0 

1
2

1
6

1
6

1
3

Leikmenn setja spilapeninginn á 0 á 
talnalínunni og leika til skiptis. Síðan 
þeyta þeir bréfaklemmu í hringi 
kringum blýant á spilaskífu og flytja 
spilapeninginn eins langt og brotið, 
sem 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 nákvæm-
lega á 4. Ef leikmaður fær of mikið 
verður hann sitja hjá í þeirri umferð.

Lausn:
Skipta þarf 800 krónunum í tvo 

hluta til að finna hve mikið 13 er. Síðan 
þarf að bæta 400 krónunum við 800 
krónurnar til að fá alla upphæðina.

Raunverkefni
Teikna	heila	mynd
Kennari fær nemendum fleiri verk- 
efni í stíl við verkefni 42. Þeir fá 
myndir ásamt upplýsingum um hve 
stór hluti þær eru af heildinni. 
Hlutverk nemenda er að finna 
hvernig teikna má alla myndina. Hér 
eru nokkur dæmi um slík verkefni:

1
4

1
3

í liði með nemendum sem hafa náð 
betra valdi á þessum námsþætti.

Erfiðari	verkefni
Þessi mynd er 23 af heilli 
mynd. Geta nemendur 
teiknað alla myndina? 

Það er strax erfiðara að vinna 
verkefni sem þetta ef t.d. 23 hlutar eru 
teiknaðir af heilli mynd. Skipta þarf 
myndinni, sem teiknuð er, í tvo hluta 
og bæta einum slíkum hluta við hana 
til að 33 hlutar komi í ljós.

Heilabrot
Kristín vann sér inn 800 kr. á þremur 
dögum en það er aðeins 23 af því sem 
hún vinnur sér inn á einni viku. Hve 
mikið vinnur hún sér inn á einni viku?

800 kr.

?

2
3
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Próf

1 Hve stór hluti af hverri mynd er litaður?
 a  b  c  d 

2 Teiknaðu myndirnar í reikningsheftið þitt. 
 Litaðu eins stóran hluta af hverri mynd og brotin segja til um.
 a  b  c  d 

       

3 Hve stór hluti kúlnanna er gulur?
 a  b 

4 Hvaða brot eru jafn stór?
               

 A B C D

5 Veldu rétt merki: >, < eða =

6 Raðaðu brotunum í röð eftir stærð. Byrjaðu á minnsta brotinu.

1
4

1
2

3
4

5
8

1
3

1
4

2
4

2
6

88

a   1
3

    
1
5

b   2
3

    2
5

c   7
10

    7
8

   1
4

       1
20        1

5
       1

12         1
2

        1
9

        1
3

        1
8

   

10 • Almenn brot

sambærileg verkefni að fást við. 
Einnig má láta þá vinna verkefni úr 
kaflanum á undan. Enn einn möguleiki 
er að láta þá fást við viðeigandi 
verkefni á bls. 37–47 í æfingahefti 
Sprota 4b.

Erfiðari	verkefni
Nemendur, sem ráða vel við prófið, 
geta snúið sér strax að æfingasíðu 2.

Raunverkefni
Almenn	brot	með	sentikubbum
Notkun sentikubba er góður 
grunnur undir það að læra að sjá 
heildina frá tveimur sjónarhornum: 
annars vegar heild sem heila mynd 
eða heilan hlut, t.d. köku; hins vegar 
heild sem sett er saman úr fleiri eins 
hlutum.

Nr. 51
Nemendur teikna myndirnar í 
reikningsheftin sín og lita þann hluta 
myndanna sem almennu brotin segja 
til um. Teikningar nemenda þurfa ekki 
endilega að vera eins og teikning-
arnar í bókinni. Hér skiptir mestu 
máli að nemendur liti réttan hluta af 
myndunum sínum.

Auðveldari	verkefni
Nemendum er mikil hjálp í því ef 
almennu brotin eru gerð áþreifanleg. 
Slíkt má gera með því að láta 
nemendur tákna brotin með kubb-
um, brotarenningum (verkefnablöð 
3.59–3.60 (Einn heill og almenn brot 
1–2) í verkefnahefti Sprota 3b) eða 
með því að teikna myndir í rúðunet.

Nemendur, sem eiga erfitt með 
þennan námsþátt, þurfa að fá fleiri 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 88 Próf
Nr. 1
Nemendur eiga að finna hve stór 
hluti af hverri mynd er litaður.

Nr. 2
Nemendur teikna myndirnar í 
reikningsheftin sín og lita síðan eins 
stóran hluta af myndunum og brotin 
segja til um.

Nr. 3
Nemendur skrá hve stór hluti af 
kúlunum í hvoru verkefni er gulur.

Nr. 4
Nemendur finna hvaða tvö brot eru 
jafngild.

Nr. 5
Nemendur bera almennu brotin tvö 
saman og velja rétt merki milli þeirra.

Nr. 6
Nemendur skrifa brotin upp og raða 
þeim eftir stærð, minnsta brotið 
fyrst.

 Bls. 89 Æfingasíða 1
Nr. 47
Nemendur finna hve stór hluti er 
litaður.

Nr. 48
Nemendur teikna myndirnar í 
reikningshefti sín og lita þann hluta 
myndanna sem tilgreindur er.

Nr. 49
Nemendur skrá hve stóran hluta af 
súkkulaðiplötunni er búið að borða 
og hve stór hluti er eftir.

Nr. 50
Nemendur skrá hvort brotið af 
tveimur er stærra. Kennari bendir 
nemendum sérstaklega á að teljarinn 
segir til um hve marga hluta af 
heildinni er að ræða hverju sinni.

Viðfangsefni
■ Almenn brot sem hluti af heild 

og sem hluti af safni
■ Teljari og nefnari
■ Að bera saman brot
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47 Hve stór hluti af hverri mynd er litaður?
 a  b   c  d  

48 Teiknaðu myndirnar í reikningsheftið þitt. 
 Litaðu eins stóran hluta af hverri mynd og brotin segja til um.

 a       b       c    

49 a Hve stóran hluta af súkkulaðiplötunni er búið að borða?   

 b Hve stór hluti er eftir?

50 Veldu rétt merki: >, < eða =

51 Teiknaðu myndirnar í reikningsheftið þitt. Litaðu eins stóran hluta  
 af hverri mynd og brotin segja til um.

 a        b     

 c        d       

1
3

1
2

1
4

1
2

1
4

1
3

1
3

Æfingasíða 1

a   3
4

    
2
4

b   6
8

    7
8

c   2
3

    
1
3

ÆFINGAHEFTI 4b BLS. 37–44 Nemendur halda einum renningi á 
lofti. Kennari segir þeim að þessi 
renningur tákni heildina og biður þá 
að skrifa „einn heill“ á hann.

Nemendur taka nú annan renning 
upp. Þeir brjóta hann í tvo jafn stóra 
hluta og klippa í sundur eftir brotinu 
þannig að þeir halda eftir helmingn-
um. Athugið: renningnum á að skipta 
þversum – ekki langsum! Nemendur 
merkja þennan renningshelming með 
1
2.

Nemendur brjóta síðustu fjóra 
renningana, búa til fjórðu hluta, 
áttundu hluta, þriðju hluta og sjöttu 
hluta, klippa sundur og skrifa rétt 
brot á bútana.

Að lokum líma nemendur renn-
ingana á A4-blað eins og byrjað er að 
gera á myndinni hér á eftir:

1
2

1
4

Einn heill

Þannig heldur kennari áfram en 
breytir kubbafjöldanum í hvert sinn.

Sýna	almenn	brot
Búnaður: A4-blöð í ýmsum litum, 
skæri, lím, reglustika.

Nemendur skipta lituðu A4-blöð-
unum eftir endilöngu í sex pappírs-
renninga. Hvetjið nemendur til að 
skiptast á renningum þannig að allir 
séu með sex renninga í sex mis-
munandi litum. Nota má verkefna-
blöð 3.59 og 3.60 (Einn heill og 
almenn brot 1 og 2) í verkefnahefti 
Sprota 3b.

Á myndinni hér fyrir ofan má sjá 
heild sem samsett er úr fjórum 
kubbum, þremur rauðum og einum 
hvítum.
■ Hve stór hluti kubbanna er rauður og 

hver stóri hluti er hvítur?

Kennari tekur fjóra aðra sentikubba, 
t.d. tvo gula og tvo græna. Í þetta 
sinn skal ekki setja þá saman heldur 
leggja þá hlið við hlið.
■ Hve stór hluti kubbanna er gulur‘ 

Hve stór hluti er grænn?

Hugmyndir	og	athugasemdir
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Øveside 3Æfingasíða 2
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52 a Hve stór hluti myndarinnar er rauður?

 b Hve stór hluti er blár?

 c Hvað eru hlutarnir samtals?

53 a Hve stór hluti myndarinnar er gulur?

 b Hve stór hluti er rauður?

 c Hvað margir eru hlutarnir alls?

Hvaða tölur vantar? Skrifaðu dæmin upp og fylltu í eyðurnar.

54

55

56

a  6  
+ 2

6  = 6
6  

c  4
12  

+ 12  = 12
12  

e  8
10  

+ 10  = 10
10

b  3
6  

+ 6  = 6
6  

d  12  
+ 5

12  = 12
12  

f    4
10  

+ 10  = 10
10

a
  

5
8  

+ 8  = 8
8  

b
  

3
8  

+ 8  = 8
8     

c  2
8  

+ 8  = 8
8  

e  6
8  

+ 8  = 8
8

d  8  
+ 7

8  = 8
8  

f    8  
+ 4

8  = 8
8  

a  15  
+ 6

15  = 15
15  

c  12
24  

+ 24  = 24
24  

e  7
18  

+ 18  = 18
18

b  11
15  

+ 15  = 15
15  

d  24  
+ 9

24  = 24
24  

f    18  
+ 13

18  = 18
18

10 • Almenn brot
ÆFINGAHEFTI 4b BLS. 39–47

finna hvað er eftir. Þetta geta 
nemendur gert með því að breyta 
báðum brotunum í sjöttu hluta. Þeir 
geta einnig hugsað sem svo að hálfur 
sé sama og þriðjungur og hálfur 
þriðjungur að auki.

1
3

1
2 ?

Auðveldari	verkefni
Þrjár stelpur ætla að skipta með sér 
24 krónum þannig að Eva fái 14 , Nína 
fái 16 og Helga fái afganginn. Hve 
margar krónur fær hver þeirra?

Í þessu verkefni eru einungis 
notuð almenn brot þar sem teljarinn 
er 1. Þá er hægt að leysa verkefnið 
með því að deila í 24 með annars 
vegar 4 og hins vegar með 6. Gott er 
að nota peninga til að gera verkefnið 
áþreifanlegra.

Nr. 58
Nemendur eiga að finna hve stóra 
hluta af pitsunni hver fjölskyldumeð-
limur fær. Rétt er að hvetja nem-
endur til að teikna lausnirnar til 
viðbótar því að skrifa almennu 
brotin. 

Hér eru tillögur að vísbendingum 
sem gefa má nemendum sem tekst 
ekki að byrja á verkefninu.
■ Hve mikið fá mamma, pabbi og Birta 

samtals? ( 26 + 16 sem er 36 . Það er 
hálf pitsan sem þýðir að Tinna og 
Tómas borða hinn helminginn.

■ Hver borðar mest af pitsunni? 
(Tómas borðaði 26 en hinir 16 hver.)

Nr. 59
Nemendur leysa orðadæmið. Það 
sem er erfitt hér er að nemendur 
þurfa að leggja saman 13 og 12 til að 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 90 Æfingasíða 2
Nr. 52–53
Nemendur finna hve stór hluti af 
hverri mynd er í hverjum lit. Síðan 
skrá þeir hve mikið það er samtals.

Nr. 54–56
Nemendur skrá tölurnar sem vantar 
í samlagningardæmin.

 Bls. 91 Við vinnum saman?
Á þessari blaðsíðu eru þrautalausnir. 
Um er að ræða orðadæmi þar sem 
nemendur þurfa í flestum tilvikum að 
brjóta heilann um stund áður en þeir 
finna hvernig leysa má viðkomandi 
dæmi. Gott er að þeir vinni saman í 
pörum eða litlum hópum. Rétt er að 
hvetja þá til að lesa textann vel og 
vandlega, helst nokkrum sinnum. Þeir 
geta reynt að endursegja hver 
öðrum orðadæmið með eigin 
orðum. Þar næst er rétt að þeir 
teikni stærðfræðilíkan sér til hjálpar. 
Nokkrar tilllögur þar um eru sýndar 
hér á eftir. Samt má gera það á marga 
mismunandi vegu þannig að best er 
að nemendur geri sjálfir tillögu að 
líkönum sem hjálpa þeim að leysa 
dæmin.

Nr. 57
Nemendur eiga að finna hvað 
Kristinn fær stóran hluta af pening-
unum. Ein leið til þess er að finna hve 
margar krónur hinir tveir fá. Kennari 
þarf samt sem áður að gæta þess að 
láta nemendur sjálfa finna leið til að 
leysa dæmið.

Hér á eftir er búið að teikna 15 
krónurnar í miðröðina. Einnig er 
þeim skipt í fimmtu hluta í röðinni 
þar fyrir ofan og í þriðju hluta í 
röðinni fyrir neðan. Að lokum hafa 25 
verið litaðir (bláir) og 13 frá hægri 
(rauður). Hluti Kristins felst þá í 
reitunum í miðjunni.

1
3

2
5

?

Viðfangsefni
■ Samlagning með almennum 

brotum
■ Að bera saman brot
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57 Árni, Björn og Kristinn skiptu 15 krónum milli sín.

 Árni fær  2
5

  af peningunum.

 Björn fær  1
3

 af peningunum.

 Kristinn fær afganginn.

 Hvað fær Kristinn stóran hluta af peningunum?

58  Kvöldverður fjölskyldunnar.

  Fjölskyldan ætlar að hafa pitsu í kvöldmat. 

Tinna og Tómas fá sér fyrst. Tinna tekur  

helmingi minna en Tómas. Mamma og pabbi  

skipta með sér  2
6

  og Birta fær helmingi minna  

en mamma og pabbi fengu samtals. 

 Hve stóran hluta af pitsunni fékk hver fjölskyldumeðlimur?

59 Rúnar tók þátt í hjólreiðakeppni.  

 Þegar hann var búinn með 1
3

  af leiðinni  

 tók hann sér hvíld til að drekka. Síðan hjólaði  

 hann vegalengd sem var 1
2

  af allri leiðinni.  

 Þá var hann búinn að hjóla alls 40 km.

 a Hve stór hluti af leiðinni var eftir?

 b Hvað var öll leiðin löng?
  Byrja

Mark

þarf að láta frá sér 16 en á ekki það 
brot má hann láta frá sér 13 og fá til 
baka 16 . Einnig getur hann látið frá sér 
1 heilan og fengið til baka tvö brot, 
þ.e.  23 og  16 .

Leikmaður, sem tæmir sparibauk-
inn sinn, hefur þar með tapað spilinu. 
Einnig má spila ákveðinn tíma og þá 
vinnur sá sem á meira í lokin.

Spil
Nemendur spila nokkur þeirra spila 
sem greint hefur verið frá fyrr í 
þessum kafla, t.d.:

Brotaspil en því er lýst á bls. 81 og 
gengur út á að þekja einn heilan.

Dómínóspjöld með almennum 
brotum en þeim er lýst á bls. 79. Þetta 
er þjálfun í að nefna heiti almenns 
brots upphátt og ekki síður að tengja 
brotið við mynd á spjaldi.

Stríð með brotaspjöldum sem lýst er 
á bls. 83. Spilið gengur út á að bera 
saman stærð almennra brota.

Eggjakapphlaupið en því er lýst á 
bls. 85.

Brotabingó en því er lýst á bls. 87.

65 (Tóm spilaskífa með fjórum 
svæðum) í verkefnahefti Sprota 2b).

Spilið er fyrir tvo leikmenn. Þeir 
teikna á blað sparibauk, sem er eins 
og ferhyrningur í laginu, og setja inn í 
hann þessa brotarenninga: 1, 12 , 

1
3 og 16 . 

Hvert leikmannapar þarf spilaskífu 
eins og þessa:

1
6

1
3

1
2

1
6

Leikmenn snúa til skiptis bréfa-
klemmu um blýantsodd á miðju 
spilaskífunnar. Sá sem á leik afhendir 
hinum leikmanninum brotið sem 
bréfaklemman bendir á. 

Leikmenn mega skipta brotum 
sem þeir eiga. Ef annar leikmaðurinn 

Erfiðari	verkefni
Finna	hlutann	með	rúmfræði-
legum	eiginleikum.
Þetta verkefni er ágæt upprifjun á 
eiginleikum og einkennum rúmfræði-
forma en um leið fá nemendur meiri 
þjálfun í að tilgreina með almennu 
broti hluta af safni.

Nota má verkefnablað 3.67 (Hve 
stór hluti?) í verkefnahefti Sprota 3b. 
Nemendur eiga að skrá hvaða 
almenna brot uppfyllir hin ýmsu 
skilyrði sem sett eru.

Raunverkefni
Brotasparibaukur	(spil)
 Búnaður: Notið brotarenningana á 
verkefnablaði 4.115 (Brotarenningar), 
spilaskífu með almennum brotum 
(snið að spilaskífu er á verkefnablaði 

Hugmyndir	og	athugasemdir
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Reikningur11

sem kunna ekki á klukku. Því er hér 
mælt með að nemendur, sem kunna 
á klukku, vinni með þeim fyrrnefndu. 
Þeir geta haft kennsluklukkur sér til 
hjálpar.

Nr. 1
Nemendur nota upplýsingarnar á 
töflunni og reikna út hve mikil 
seinkun hefur orðið á flugi.

Nr. 2
Nemendur nota upplýsingarnar á 
töflunni og klukkuna á veggnum til að 
reikna út hve langt er þar til flug-
vélarnar fara af stað.

Nr. 3
Nemendur reikna út hve langur tími 
líður milli brottfara flugvélanna til 
hinna ýmsu borga.

fyrir þúsundkallinn? (Minna, vegna 
þess að 10 dollarar kosta 1200 kr.)

■ Hve marga dollara fæ ég? (8 dollara)
■ Hvernig hugsaðir þú til að fá svarið? 

(Til dæmis kosta 10 dollarar 1200 kr. 
og þá kosta 9 dollarar 120 kr. minna, 
þ.e. 1080 kr., þ.e. meira en 1000 kr. 
Ég get því aðeins keypt 8 dollara sem 
kosta 960 kr.)

■ Hve marga dollara fæ ég fyrir 2000 
kr. (Ég fæ helmingi fleiri en fyrir 
1000 kr., þ.e. 16 dollara, og 80 kr. 
eru afgangs.)

■ Hvað er klukkan á myndinni á bls. 
93? (Korter yfir eitt.)

■ Hve langt er í flugið til Kaupmanna-
hafnar? (35 mín.)

 Bls. 93
Verkefnin á þessari síðu geta verið 
nokkuð strembin fyrir nemendur 

11	 Reikningur

Í	þessum	kafla	eru	reikniaðgerð-
irnar	fjórar	rifjaðar	upp.	Nem-
endur	eiga	að	leysa	dæmi	með	
samlagningu	og	frádrætti	fjögurra	
stafa	talna,	bæði	í	huganum	og	
með	skriflegum	útreikningum	eins	
og	hinum	hefðbundnu	reikningsað-
ferðum.	Áhersla	er	lögð	á	talna-
skilning,	einkum	í	tengslum	við	
sætiskerfið.	Nemendur	fást	meira	
við	námundun	og	slumpreikning	
og	þeir	nota	reikning	til	að	leysa	
verkefni	úr	margs	konar	hvers-
dagslegum	aðstæðum.

Nemendur	læra	að	kanna	og	lýsa	
einföldum	rúmfræðilegum	mynstr-
um	og	talnamynstrum	og	breyt-
ingum	á	þeim.	Margföldun	og	
deiling	koma	einnig	við	sögu	og	
nemendur	munu	ná	betra	valdi	á	
margföldunartöflunum.

Viðfangsefni
■ Reikningur úr daglegu lífi
■ Finna tímann milli tveggja 

tímasetninga

Búnaður	
■ Kennsluklukka (verkefnablað 

4.122 (Klukka með lausum 
vísum))

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 92
Samræðumynd
Kennari býr til verkefni fyrir nem-
endur út frá myndinni.
■ Hvað haldið þið að ferðataskan sé 

þung? (Til dæmis frá 5 til 25 kg.)
■ Ef fjórir ferðamenn ferðast með 

ferðatöskur sem vega 15 kg hver – 
hvað ferðast þeir þá með þungan 
farangur? (60 kg.)

■ Flugmiði til Kaupmannahafnar kostar 
12 450 kr. hvora leið á tilboði. Hvað 
kostar að fara fram og til baka?  
(24 900 kr.)

■ Hvernig reiknaðirðu þetta?
■ Ein evra kostar 160 kr. Hvað þarf þá 

að borga fyrir 10 evrur? (1600 kr.)
■ En fyrir 20 evrur? (3200 kr.)
■ Segjum að einn dollari kosti 120 kr. 

Ég ætla að kaupa fyrir 1000 kr. Fæ 
ég meira eða minna en 10 dollara 
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1	 Hve mikið hefur fluginu seinkað til

	 a	 London?

	 b	 Orlandó?

	 c	 Kaupmannahafnar?

2	 Skoðaðu klukkuna á veggnum. Hve langt er í næsta flug til

	 a	 Bergen?

	 b	 New York?

	 c	 Kaupmannahafnar?

	 d	 Óslóar?

3	 Hve langur tími líður milli brottfaranna til

	 a	 London og Kaupmannahafnar?	 c	 Bergen og New York?

	 b	 Óslóar og Helsinki?	 d	 London og Orlandó?

Meiri	þjálfun	í	að	reikna	tíma
Á verkefnablaði 4.45 (Hvað er klukk-
an?) í verkefnahefti Sprota 4a eiga 
nemendur að bæta ákveðinni tíma-
lengd við tímasetningu sem gefin er.

Raunverkefni
Fylla	upp	í	eina	klukkustund	(spil)
Búnaður: Teningur, klukka (t.d. verk- 
efnablað 4.42 (Klukkuskífur) í verkefna-
hefti Sprota 4a).

Spilið er fyrir 2–5 leikmenn. Hver 
þeirra hefur fimm tómar klukkuskífur 
sem skipt er í sex svæði, hvert svæði 
nær þá yfir tíu mínútur. Leikmenn kasta 
teningi til skiptis. Hver depill á 
teningnum samsvarar 10 mínútum. Ef 
upp kemur 3 á teningnum táknar það 
því 30 mínútur. Leikmenn lita þann 
hluta af klukkuskífu sem teningurinn 
segir til um. Sá sem á klukkuskífurnar 
á myndinni hér fyrir neðan, hefur 
fengið fjóra, tvo, þrjá og einn á 
teningnum.

Aðeins má lita á einni klukku í hverju 
kasti. Ef upp kemur t.d. talan 5 á 
teningnum má ekki skipta henni í 20 
mínútur á einni klukku og 30 mínútur 
á annarri. Fái leikmaður 5 litar hann 
50 mínútur á sömu klukkunni.

Ekki má lita meira en 60 mínútur. 
Ef 40 mínútur hafa verið litaðar á 
einni klukku má ekki lita 30 mínútur í 
viðbót á þeirri klukku heldur aðeins 
20 eða 10 mínútur. Ef upp koma 2 er 
þessi klukka þegar fulllituð. Ef upp 
koma 3 þarf því að lita aðra klukku. 
Séu 20 mínútur ekki eftir á neinni 
klukkunni situr leikmaðurinn hjá í 
þeirri umferð. Sá vinnur sem er 
fyrstur að fulllita allar fimm skífurnar 
sínar.

Finna	flugmiða
Nemendur leita á netinu að flug-
miðum hjá flugfélögunum. Fyrst 
kemur nemendahópurinn sér saman 
um 3–6 ferðaáætlanir. Síðan vinna 
þeir saman tveir og tveir og finna 
verðmuninn eftir því hvenær ferð-
irnar skulu farnar.

(Meira eða minna en ein mínúta?, 
Klukkuskífur, Klukkumynstur 1–2, Hvað 
er klukkan, Dulmálsklukka, Tafla yfir 
flugtíma og Tafla yfir rútuferðir) í 
verkefnahefti Sprota 4a eru mörg 
misþung verkefni um tímann.

Klukkudómínó
Nemendur nota verkefnablöð 71 og 
72 (Klukkudómínó 3 og 4) í verkefna-
hefti Sprota 2b og búa til dómínó-
kubba. Gott er að nemendur vinni 
saman tveir og tveir, sem eru misvel 
á vegi staddir.

Erfiðari	verkefni
Fleiri verkefni svipuð þeim sem eru á 
bls. 93 eru á verkefnablaði 4.47 (Tafla 
yfir flugtíma) í verkefnahefti Sprota 4a.

Auðveldari	verkefni
Nemendur nota kennsluklukku við 
þessi verkefni (verkefnablað 4.122 
(Klukka með lausum vísum)).

Ef einhverjir nemendur hafa ekki 
enn lært á klukku þurfa þeir meiri 
þjálfun í þeim efnum. Sjá dæmi um 
slík verkefni hér á eftir. Hér er mælt 
með að kennari fái foreldra til liðs 
við sig til að kenna nemendum á 
klukku. Senda má heim verkefna-
blöðin sem nefnd eru hér á eftir. 

Meiri	þjálfun	í	að	reikna	út	
tíma
Á verkefnablöðum 68–73 (Klukka 
1–2, Klukkudómínó 1–4 og Stilltu 
klukkurnar) í verkefnahefti 2b, 
3.13–3.14 (Klukkuæfingar 1–2) í 
verkefnahefti Sprota 3a og 4.41–4.48 
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Einingar, tugir, hundruð og þúsund

4	 Teiknaðu peningana.

	 a	 	124	kr.	 c	 5410	kr.	 e	 2800	kr.

	 b	 4215	kr.	 d	 3061	kr.	 f	 6105	kr.

5	 Hvaða tölu táknar hver tölustafur?  
 Leystu tölurnar upp eftir sætum.

 a	 2317	 c	 3074	 e	 		1145

	 b	 8570	 d	 	440	 f	 1204

6	 Hvaða tölur vantar? Skrifaðu dæmin upp og fylltu í eyðurnar.

	 a	 2125	=	2000	+	100	+	20	+	 	 d	 8202	=	 	+	 	+	 	+	2

	 b	 4373	=	 	+	 	+	70	+	3	 e	 1898	=	 	+	800	+	 	+	

	 c	 5280	=	 	+	 	+	80	+	 	 f	 1072	=	 	+	 	+	70	+	

7	 Reiknaðu	dæmin.

	 a	 3576	+	10	 e	 3576	–	100	 i 3576	+	310

	 b	 3576		–	10	 f	 3576	+	1000	 j	 3576		–	310	

 c	 3576	+	200	 g	 3576				–	2000	 k	 3576	+	404

	 d	 3576		–	200	 h	 3576	+	2000	 l	 3576			–	404

352 kr. 
1

1

10

10
10

10

10

 2 4 6 2 = 2 0 0 0 + 4 0 0 + 6 0 + 2

Hvað eru þetta mörg þúsund, 
hundruð, tugir og einingar?

100100

100

á að finna hvaða tölur sem Anna og 
Sylvía búa til eru næstum því eins. 
Þessi verkefni krefjast allnokkurrar 
könnunarvinnu. Ekki er víst að fyrsta 
tillaga nemenda sé besta lausnin. Því 
skal hvetja þá til að leita fleiri lausna 
og jafnvel bera saman svör sín.

Auðveldari	verkefni
Nemendur nota kennslupeninga til 
að gera verkefnin á bls. 94 áþreifan-
legri. Best er að þeir teikni einfaldar 
peningamyndir og fikri sig smám 
saman yfir í óhlutbundnari vinnu.

Nemendur geta einnig notað 
töluspjöld, sjá verkefnablöð 4.12–
4.15 (Töluspjöld 1–4) í verkefnahefti 
Sprota 4a.

Nr. 9
Nemendur nota myndirnar af pílu- 
spjöldunum til að svara spurningunum.

Nr. 10
Nemendur leggja saman og skrifa 
svörin sem eina tölu.

Nr. 11
Nemendurnir búa til tölu úr spjöld-
unum fjórum sem hver og einn hefur. 
Þeir mega raða spjöldunum í hvaða 
röð sem þeir vilja. Fyrsti nemandinn 
getur til dæmis búið til tölurnar 5371 
eða 7135. Stærsta talan, sem hann 
getur búið til, er 7531.

Verkefnið í a-lið er að finna hvert 
barnanna á myndinni getur búið til 
stærstu töluna með spjöldunum 
sínum. Í b-lið á að finna hver getur 
búið til tölu sem er næst 5000. Í c-lið, 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 94
Nr. 4
Nemendur teikna peninga sem 
samsvara upphæðunum. Þeir geta 
teiknað einingar með krónupen-
ingum, tugi sem tíkalla og hundruð 
sem hundraðkalla en ef einhverjir 
nota aðrar myntir er það í góðu lagi.

Nr. 5–6
Nemendur leysa tölurnar upp eftir 
sætum með því að skrá hvað hver 
tölustafur táknar, þ.e. sem þúsund 
plús hundrað plús tugir plús einingar.
Kennari sýnir að 3 í hundraðasætinu 
táknar 300 (þ.e. 300 einingar).
■ Hve mörg þúsund eru í tölunni 

4373? (4.)
■ Hvað eru hundruðin mörg í tölunni 

4373? (3.)
■ Hvernig leystirðu töluna 4373 upp 

eftir sætum? (4000 + 300 + 70 + 3.)
■ Hvað eru 3 hundruð margir tugir? (30.)
■ Ef ég hefði 25 tugi – hvað eru það 

margar einingar? (250.)
■ Ef ég skipti 25 tugunum í hundruð 

– hve mörg hundruð verða það? (2.)
■ Hvað á ég þá marga tugi eftir? (5.)

Nr. 7
Nemendur reikna dæmin í huganum. 
Hér er hentugt að notfæra sér 
sætiskerfið. Ef maður leggur 200 við 
tölu stækkar tölustafurinn í hundr-
aðasætinu um 2.

 Bls. 95
Nr. 8
Nemendur leggja saman stigin.

Viðfangsefni
■ Talnaskilningur, sætisgildi
■ Gildi tölustafs eftir sætum
■ Leysa tölur upp eftir sætum
■ Hugareikningur

Búnaður	
■ Ef til vill kennslupeningar 

(verkefnablöð 59–62 i (Myntir 
1–3 og Peningaseðlar) í 
verkefnahefti Sprota 2b og 4.9 
(Peningaseðlar) í verkefnahefti 
Sprota 4a).
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8	 Hvað	eru	stigin	mörg?
 a  b  c 

9	 a	 Hve	mörg	stig	fékk	Pétur?	

	 b	 Hve	mörg	stig	fékk	Þóra?

	 c	 Hvað	fékk	Pétur	mörgum	stigum	
	 	 fleiri	en	Þóra?	

10	 Skrifaðu	sem	eina	tölu.

	 a			5	þúsund	+	3	hundruð	+	7	tugir	+	3	einingar

	 b	 2	þúsund	+	1	hundruð	+	4	tugir	+	7	einingar

	 c	 3	þúsund	+	7	hundruð	+	5	tugir

	 d	1	þúsund	+	3	hundruð	+	3	tugir

11	 Raða	má	spjöldunum	í	hvaða	röð	sem	er.	
	

	 a	 Hver	getur	búið	til	stærstu	töluna?	Hver	er	sú	tala?

	 b	 Hver getur búið til töluna sem kemst næst 5000?

	 c	 Anna og Sylvía búa til tölur sem eru næstum því eins.  
  Hvaða tölur eru þetta?  Hverju munar á þessum tölum?

1000

100

10

1

1000

100

10

1

1000

100

10

1

Þóra

1000

100

10

1

Pétur

1000

100

10

1

Anna Björn Sylvía Friðrik

2. Ég hugsa mér tölu sem er minnsta 
fimm stafa talan sem hægt er að 
búa til. Hvaða tölu hugsaði ég 
mér? (12 345.)

3. Ég hugsa mér tölu sem er stærsta 
fjögurra stafa talan sem hægt er að 
búa til með töluna 3 í hundraða-
sætinu. Hvaða tölu hugsaði ég 
mér? (9387.)

4. Ég hugsa mér tölu sem er stærsta 
fjögurra stafa talan sem hægt er að 
búa til með einungis oddatölum. 
Hvaða tölu hugsaði ég mér? 
(9753.)

5. Ég hugsa mér tölu sem er stærsta 
fimm stafa talan sem hægt er að 
búa til þar sem tölustafurinn 1 er í 
þúsundasætinu og 5 í tugþúsunda-
sætinu. Hvaða tölu hugsaði ég 
mér? (51 987.)

Skjóta	niður	tölustafi	(spil)
Búnaður: Vasareiknir og ef til vill 
eyðublað til að skrá útreikninga 
(verkefnablað 4.17 (Skjóta niður 
tölustafi) í verkefnahefti Sprota 4a).

Leikmaður 1 skrifar í dálkinn, sem 
kallast byrjunartala, fjögurra stafa 
tölu án þess að nota 0. Jafnframt 
stimplar hann töluna inn á vasareikni.
– Leikmaður 2 á að reyna að „skjóta 

niður“ einhvern tölustafinn í 
tölunni með því að draga gildi þess 
tölustafs frá.

 Dæmi: Byrjunartala er 2458, 
leikmaður 2 dregur 50 frá tölunni 
og tölustafurinn 5 hverfur á brott 
(2408). Nemendur skrá í töfluna 
töluna sem dregin er frá.

– Leikmaður 1 heldur áfram og 
„skýtur niður“ annan tölustaf með 
því að draga gildi tölustafsins frá.

– Þegar vasareiknirinn sýnir 0 og 
allir aðrir tölustafir eru horfnir er 
komið að leikmanni 2 að velja nýja 
fjögurra stafa tölu.

Fyrir hvert „skot“ sem heppnast, fær 
leikmaður 1 stig. Spilinu skal haldið 
áfram þar til búið er að fylla út 
töfluna eða leikmenn hafa spilað 
ákveðinn fjölda umferða. Sá vinnur 
sem hefur flest stig í lokin.

Hver	kemst	næst	10	000	(spil)
Sjá lýsingu á þessu spili í kaflanum 
Raunverkefni á bls. 111.

Sá sem hittir í 
mark fær ýmist 
1, 10, 100 eða 
1000 stig. 
Mikilvægt er að 
nemendur kasti nokkrum sinnum svo 
að þeir þurfi að leggja saman til að 
finna stigasummuna. Til þess að fjölga 
þeim tilvikum þar sem þarf að geyma 
má láta einhverja hringina gefa 5, 50 
eða 500 stig.

Hver	er	talan	sem	ég	hugsaði	
mér?	(talnagátur)
Nota skal tölurnar 1–9. Aðeins má 
nota hvern tölustaf einu sinni í hverri 
gátu.
1. Ég hugsa mér tölu sem er stærsta 

fjögurra stafa talan sem hægt er að 
búa til. Hvaða tölu hugsaði ég 
mér? (9876.)

Erfiðari	verkefni
Nemendur velja myntir og seðla sem 
samtals verða 1533 krónur. Hvað 
geta nemendur gert þetta á marga 
vegu?

Raunverkefni
Kasta	á	hringi
Nemendur kasta einhverjum hlutum 
og reyna að hitta á hringi. Margar 
aðferðir má nota. Ein þeirra er að 
teikna hring á töfluna og reyna að 
hitta á hann með svampi. Önnur 
aðferð er að búa til hring á gólfinu 
og kasta t.d. með bauna- eða 
sandpokum. Enn einfaldari aðferð er 
að gefa pappírskúlum selbita og 
reyna að hitta á hring sem teiknaður 
er á blað. Nemendur geta í sam-
einingu búið til leikreglurnar.
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Notuð

raf
tæki

Samlagning og frádráttur

12	 Hvað kosta vörurnar samtals í hverju verkefni?

a  d  

b  e  

c  f  

1138 kr. 155 kr.

255 kr.

3492 kr.

165 kr.
2117 kr.

2255 kr.

1170 kr.

1283 kr.

170 kr.

492 kr.

1138 kr.

Ég ætla að kaupa
þennan geisladisk.

Ég ætla að kaupa
þetta útvarp.

aðra aðferð gefst kærkomið tækifæri 
til að láta einhverja sýna öllum 
nemendahópnum mismunandi 
aðferðir. Einnig er sjálfsagt að fram 
komi hversu árangursrík og skýr sú 
aðferð er að skrá tölurnar hverja 
undir annarri, þ.e. að setja dæmið 
upp.

 Bls. 97
Samræðumynd
Kennari sýnir nemendum hina 
hefðbundnu reikningsaðferð. Hann 
leggur áherslu á að skrá skal tölurnar 
hvora undir annarri þannig að 
tölustafirnir lendi í réttum sætum: að 
einingarnar lendi undir einingunum, 
tugirnir undir tugunum o.s.frv.

Kennari spyr nú nemendur á 
hverju þeir vilji byrja. Þeir kunna að 
koma með þá uppástungu að leggja 
fyrst saman einingarnar. Í sýnidæminu 

peningar eru notaðir en það er hins 
vegar nokkuð tímafrekt. Fljótlegt er 
að setja dæmin upp og nota hina 
hefðbundnu samlagningaraðferð en 
mörgum finnst hins vegar nokkuð 
erfitt að skilja hana. Mörgum nem-
endum finnst þeir hafa góða yfirsýn 
yfir útreikningana ef hoppað er á 
talnalínu. Þar sem hver og einn 
ræður hvernig hann hoppar er 
auðvelt að aðlaga þá aðferð þörfum 
hvers og eins. Hins vegar er hún 
einnig seinlegri og krefst meiri vinnu 
en hin hefðbundna reikningsaðferð. 
Þessi atriði skipta æ meira máli eftir 
því sem tölurnar stækka.

Nr. 12
Nemendur leggja saman vöruverðið 
og nota aðferðir að vild. Margir 
munu skrifa tölurnar hverja undir 
annarri. Noti einhverjir nemendur 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 94
Samræðumynd
Kennari og nemendur ræða um 
hvernig leggja má saman fjögurra og 
þriggja stafa tölur, t.d. 1138 kr. + 155 
kr. Áður en kennari byrjar að leggja 
tölurnar saman getur hann tekið 
fram kennslupeninga og skipt tölun- 
um upp eftir sætum í heil þúsund, heil 
hundruð, heila tugi og einingar.

Dæmi: 1138 = 1000 + 100 + 30 + 8.
Mikilvægt er að beina athygli 

nemenda að því hvaða gildi hinir 
mismunandi tölustafir hafa, hve mikið 
er samtals í einingasætinu, tugasætinu, 
hundraðasætinu og þúsundasætinu.
■ Hvað eru krónupeningarnir margir 

samtals? (8 + 5 = 13)
■ Hvað skrifum við þá í einingasætið? 

(3, því að við skiptum 10 krónu-
peningum í einn tug og geymum hann 
í tugasætinu fyrir ofan hina tugina.)

■ Hve margir eru tugirnir alls? (3 + 5 = 
8 og svo bætist tugurinn við sem 
geymdur var; þá verða tugirnir 9 alls.)

■ Hve mörg verða hundruðin samtals? (2.)
■ En þúsundin? (1.)
■ Hvert er þá svarið? (1000 + 200 + 

90 + 3, samtals 1293.)

Kennari notar aðrar tölur til að 
leggja fyrir fleiri slík verkefni. Hann 
ræðir við nemendur um hinar mörgu 
aðferðir til að reikna dæmin, t.d. með 
því að nota kennslupeninga, teikna 
peninga, skipta báðum tölunum upp 
eftir sætum, leggja einingar saman 
sérstaklega, tugina sömuleiðis o.s.frv., 
nota talnalínu og hefðbundna 
reikningsaðferð.

Hvaða aðferð finnst nemendum 
best og hvers vegna? Oft er auðveld-
ast að skilja slík dæmi ef kennslu-

Viðfangsefni
■ Sætiskerfið
■ Samlagning þriggja og fjögurra 

stafa talna þar sem farið er 
yfir tug; uppsett dæmi

Búnaður	
■ Ef til vill kennslupeningar 

(verkefnablöð 59–62 i (Myntir 
1–3 og Peningaseðlar) í 
verkefnahefti Sprota 2b og 4.9 
(Peningaseðlar) í verkefnahefti 
Sprota 4a).
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Reiknaðu dæmin.

13	 a	 			166	 c	 			316	 e	 			188	 g	 			225
	 	 +		 25	 	 +	147	 	 +	157	 	 +	169

	 b	 			1158	 d	 			2382	 f	 			1364	 h	 			2492
	 	 +		 160	 	 +			342	 	 +			258	 	 +	1264

14 a	 			5195	 c	 					357	 e	 			2249	 g	 			6318
	 	 +		 245	 	 +	2765	 	 +	2169	 	 +	1247

	 b	 			 1129	 d	 			3275	 f	 			8325	 h	 			5657
	 	 +	7248	 	 +	5168	 	 +			175	 	 +	4189

15	 	Björg keypti pennaveski fyrir 1260 krónur. Andri borgaði  
135 krónum meira fyrir annað pennaveski. Hvað borguðu  
Björg og Andri samtals fyrir bæði pennaveskin?

1

1 148
+ 226

74

1

1 148
+ 226

1374

1

1 1 4 8
+ 2 2 6

4

Þetta verða 14 einingar!
Þá skiptum við
10 einingum

í 1 tug.

    10 einingar1 tugur  = Þetta verða þá
7 tugir alls.

reikningsaðferðir. Í fyrstu geta þeir 
teiknað á skipulegan hátt, þúsundkall-
ana hvern fyrir ofan annan, hundr-
uðin hvert yfir öðru, o.s.frv. Síðan 
geta þeir snúið sér að því að skrá 
tölur í stað þess að teikna peningana.

Nemendur reyna smám saman að 
skrá útreikninga „á hefðbundinn“ 
hátt þar sem gildi tölustafanna er 
ekki skráð heldur einungis tölu-
stafirnir sjálfir. Nemendur geta einnig 
notað töluspjöld, sjá verkefnablöð 
4.12–4.15 (Töluspjöld 1–4) í verkefna-
hefti Sprota 4a.

Erfiðari	verkefni
Nemendur velja úr öllum vörunum 
sem myndir eru af á bls. 96. Hvaða 
nemandi kemst næst því að nota  
10 000 kr. í vörukaup?

Búa	til	verðlista
Á verkefnablaði 4.123 (Vörur og verð) 
eru fleiri verkefni þar sem nemendur 
eiga að ljúka við verðlista sem í 
vantar upplýsingar á nokkrum 
stöðum um verð. Þeir fá uppgefið 
verð á nokkrum vörum en verða að 
reikna út verðið sem vantar.
 
Raunverkefni
Á ljósritunarblaði 10 (Samlagning) 
aftast í þessari bók eru fleiri sam-
lagningardæmi.

Tölustafaspil	með	teningum
Þetta spil má spila í heilli bekkjar-
deild. Nemendur teikna form með 
reitum eins og sýnd eru hér fyrir 
neðan. Kennari kastar upp teningi og 
segir upphátt hvaða tala kemur upp. 
Nemendur skrá töluna í auðan reit. 
Þegar allir reitirnir hafa verið fylltir 
út reikna nemendur dæmið. Sá 
vinnur sem er með hæstu summuna. 
Sigurvegarinn sýnir bekkjarfélög-
unum hvernig tölustöfunum er 
raðað. Þá má ganga úr skugga um að 
réttir tölustafir hafi verið skráðir. 
Einnig má nota spilaskífu, tening með 
hliðarnar 0–9 eða spilastokk með 
spilunum 1–9. Ef venjulegur teningur 
er notaður er miklu minna um að 
farið sé yfir tug.

+ +
 eða
 
 

Kennari lætur eftirfarandi koma fram: 
Til að finna summuna leggjum við 
saman einingarnar sérstaklega og 
tugina sömuleiðis. Þá er gott að 
skrifa tölurnar þannig að einingarnar 
séu í einum dálki og tugirnir í öðrum.

Nr. 15
Nemendur leysa orðadæmið með 
aðferð sem þeir kjósa sjálfir. Kennari 
hvetur þá til að teikna líkan.

1260

?

135
?

Auðveldari	verkefni
Nemendur teikna hjálparmyndir til 
að tákna tölurnar sem leggja skal 
saman. Þetta geta þeir gert eins og 
þeir kjósa sjálfir, t.d. með peningum 
eins og í sýnidæminu efst á bls. 96. Ef 
þeir gera það skal hvetja þá til að 
nota smám saman óhlutbundnari 

verða einingarnar 14. Kennari spyr 
hvort hægt sé að skrifa 14 einingar í 
einingasætið. Þá yrði svarið 13.614. 
Því þarf að skipta einingunum í tugi 
og einingar; 10 einingum er skipt í 
einn tug sem geymdur er fyrir ofan 
tugina. Þannig fást samtals 7 tugir. Að 
lokum eru hundruðin lögð saman, 
svo og þúsundin (sem hér er reyndar 
aðeins eitt).

Nr. 13–14
Nemendur reikna samlagningar-
dæmin. Mælt er með að þeir setji 
dæmin upp. Kennari minnir nem-
endur á að setja þarf tölustafi með 
sama sætisgildi hverja undir aðra.
■ Hve margar eru einingarnar samtals 

í fyrsta dæminu? (11.)
■ Hvað eru tugirnir margir alls? (8 en 

9 með tugnum sem var skipt úr 10 
einingum og geymdur í tugasætinu.)
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16	 Hvað áttu afgangs?

17	 Hvað áttu afgangs?

a Þú átt 158 kr.		
	 Þú kaupir :				

c Þú átt 1450 kr.			
 Þú kaupir : 

b Þú átt	3129	kr.		
	 Þú kaupir :  

d Þú átt	4346	kr.						
	 Þú kaupir : 

65 kr. 149 kr.

237 kr.
1185 kr.

a Þú átt	3432	kr.			
 Þú kaupir :			

c Þú átt	5350	kr.			
 Þú kaupir : 

b Þú átt	6232	kr.				
	 Þú kaupir :  

d Þú átt	72	kr.							
	 Þú kaupir :  

270 kr. 185 kr.

149 kr.
39 kr.

Ég á 158 kr.

Þá getur þú keypt þetta!

Notuð

raf
tæki

Síðan skrifum við 10 fyrir ofan tugina. 
Hér er gott að nota skiptipötu til að 
sýna hvernig eitt hundrað breytist í 
10 tugi. Kennari spyr hvernig nem-
endur reikna tugina. Einhverjir munu 
hugsa 13 – 6 en aðrir reikna 10 – 6 
+ 3. Hvort tveggja er rétt. Þannig er 
haldið áfram, fyrst með hundraða-
sætið og síðan með þúsundasætið.

Nr. 18–19
Nemendur reikna dæmin. Best er að 
þeir setji dæmin upp. Kennari dregur 
fram mikilvægi þess að tölustafirnir 
séu í réttum sætum.
■ Hve margar einingar eru eftir í fyrsta 

dæminu? (Ég hef 4 og á að draga 7 
frá. Einingarnar eru ekki nógu margar.)

■ Hvað getum við þá gert? (Við tökum 
til láns einn tug og skiptum honum í 
tíu einingar.)

 Bls. 99
Samræðumynd
Kennari fer yfir hina hefðbundnu 
reikningsaðferð og leggur áherslu á 
hversu mikilvægt er að skrifa 
tölurnar hvora undir annarri í rétt 
sæti þannig að sætin standist á.

Kennari spyr nemendur hvað þeir 
telji heppilegast að gera fyrst. Þeir 
kunna að stinga upp á að draga 
einingarnar fyrst frá einingunum fyrir 
ofan. Draga á 5 frá 8 þannig að við 
fáum 3 einingar afgangs. Síðan á að 
draga tugina frá; við höfum þrjá tugi 
og draga á sex tugi frá. Það er ekki 
hægt. Kennari varpar fram spurningu 
um hvernig hægt sé að fá nægilega 
marga tugi. Það má gera með því að 
skipta hundraði í tíu tugi, þ.e. taka til 
láns. Lítið merki er sett í tölustafinn 
3 í hundraðasætinu til að muna að 
búið er að taka 1 hundrað til láns. 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 98
Samræðumynd
Kennari og nemendur ræða saman 
um hvernig draga má frá í dæmum 
með þriggja stafa tölum, t.d. 158 kr. 
– 65 kr. Hann beinir athygli nemenda 
að því hvaða gildi hinir mismunandi 
tölustafir hafa, hve mikið verði í 
einingasætinu, hve mikið í tugasætinu 
og sömuleiðis hve mikið í hundraða- 
og þúsundasætinu. Peningar gera 
dæmið áþreifanlegra þegar kennari 
setur það upp og reiknar. Gott er að 
krossa yfir myntirnar jafnóðum og 
þær eru dregnar frá.
■ Hve margir krónupeningar eru eftir? 

(8 – 5 = 3.)
■ Hve margir tíkallar verða eftir?  

(5 – 6 gengur ekki þannig að taka 
þarf til láns með því að skipta einu 
hundraði í tugi. Gott er að merkja við 
til að minna á að eitt hundrað hafi 
verið tekið að láni.)

■ Hve margir verða tugirnir þá? (Við 
erum þá með 15 tugi og eigum að 
draga 6 frá. Eftir eru 9 tugir.)

■ Hvernig reiknaðir þú það út? 
(Annaðhvort 15 – 6 eða 10 – 6 + 5)

■ Hve mörg hundruð eru eftir? (0, því 
búið er að skipta hundraðinu í tíkalla.)

Nr. 16–17
Nemendur reikna hver afgangurinn 
er af peningunum þegar búið er að 
borga vörurnar. Nemendur reikna 
með aðferðum sem þeir kjósa. 
Margir munu setja dæmin upp. Ef 
einhverjir nota aðrar aðferðir er það 
hið besta mál. Þeir sýna hver öðrum 
mismunandi lausnaleiðir eða aðferðir 
í hugareikningi. Fram þarf að koma 
hversu skilvirk og skýr sú aðferð er 
að setja dæmin upp.

Viðfangsefni
■ Frádráttur með þriggja og 

fjögurra stafa tölum

Búnaður	
■ Ef til vill skiptiplata (ljósrit-

unarblað 1 (Skiptiplötur) aftast 
í kennarabók Sprota 4a)
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Reiknaðu dæmin.

18 a	 				2234	 c	 3535	 e	 5670	 g	 6340
	 	 –	1117	 	 –	2150	 	 –	2438	 	 –	3218

	 b	 			2352	 d				8428	 f	 				3508	 h				7807
	 	 –		 		35	 	 –	4162	 	 –	2143	 	 –	3345

	

19 a	 				6383	 c	 4359	 e	 9333	 g				8715
	 	 –	2159	 	 –	3185	 	 –	3128	 	 –	5352

	 b	 			6450	 d				9616	 f	 			4406	 h				2309
	 	 –	2224	 	 –	6363	 	 –		 281	 	 –		 172

20 Einn mánuðinn safnaði Atli 2137 krónum minna en Sif. 
 Sif safnaði 5294 krónum þennan mánuð. 
 Hve mörgum krónum safnaði Atli þann mánuðinn?

                             

	 Eitt	hundrað	=	10	tugir

10

2338
– 1 165

73

Nú eru bara 2 hundruð eftir.
Við drögum 1 hundrað frá 
og þá er 1 hundrað eftir.

10

2338
– 1 165

173

10

2338
– 1 165

1 173

Hér eru tugirnir ekki  
nógu margir. Við tökum  
eitt hundrað til láns og  
skiptum því í 10 tugi. Þá  

getum við dregið 6 frá og  
7 tugir eru eftir.

mikla peninga hver maður á. Síðan 
reikna þeir út neysluna.

Raunverkefni
Meiri	þjálfun	í	uppsettum	
dæmum
Á ljósritunarblaði 11 (Frádráttur) 
aftast í þessari bók eru fleiri frá-
dráttardæmi.

Þrautalausnir
Kennari fær nemendum í hendur 
heilabrot og verkefni úr daglegu lífi 
þar sem nota þarf frádrátt, sjá m.a. 
verkefnablöð 98–107 (Heilabrot 
1–10) í verkefnahefti Sprota 2b og 
4.32–4.38 (Heilabrot 1–7) í verkefna-
hefti Sprota 4a.

Tölustafaspil
Þessu spili svipar til þess sem lýst var 
á bls. 97 í þessari bók en að þessu 
sinni með frádrætti. Hver fær stærsta 
mismuninn? Eða: Hver fær minnsta 
mismuninn? Það er vænlegra til 
árangurs ef það er einum tölustaf 
fleira í fyrri tölunni. Við getum tryggt 
að svarið verði ekki negatíft ef við 
drögum þriggja stafa tölu frá fjögurra 
stafa tölu eða ef við drögum tveggja 
stafa tölu frá þriggja stafa tölu.

−

Safna	og	eyða	peningum
Sjá verkefnablað 4.10 (Safna og eyða 
peningum) í verkefnahefti Sprota 4a. Í 
þessu spili skrá nemendur útreikn-
ingana og upphæðirnar á eyðublað 
eins og þetta:
Útreikningar Upphæðir

Einnig geta nemendur sjálfir búið til 
spil svipað þessu og teiknað spila-
borðin á A3-blöð. Þannig má aðlaga 
þyngdarstigið að því talnasviði sem 
ólíkir nemendur ráða við.

Skiptiplata
Nemendum getur einnig verið góð 
hjálp í því að nota skiptiplötu 
(ljósritunarblað 1 (Skiptiplötur) í 
kennarabók Sprota 4a). Skiptiplata 
gerir vinnuna áþreifanlegri þegar 
skipta þarf tug. Gott er 
að plasta skiptiplöturnar. 
Nemendur geta notað 
vatnsuppleysanlega 
tússpenna og merkt þann 
fjölda sem þeir þurfa að 
nota.

Erfiðari	verkefni
Stórneytandi
Á verkefnablaði 4.124 (Mesta 
eyðsluklóin?) eiga nemendur að finna 
út hve mikla peninga nokkrir menn 
nota og hve mikla peninga hver og 
einn á afgangs. Nemendur fá gefið 
upp hvað vörurnar kosta og hve 

■ Og hve margar einingar eigum við þá 
eftir? (7, einhverjir reikna 14 – 7, 
aðrir 10 – 7 + 4)

■ Hve margir tugir eru eftir? (Hef tekið 
einn til láns svo að dæmið verður 
þannig: 2 – 1 = 1.)

Nr. 20
Nemendur leysa orðadæmið og nota 
þá aðferð sem þeir kjósa. Rétt er að 
benda þeim á að teikna líkan.

Auðveldari	verkefni
Nemendur teikna tölurnar sem 
draga skal frá. Þeir geta gert það að 
vild, t.d. eins og á myndinni efst á bls. 
98. Þetta má gera á marga vegu og 
nemendur finna sjálfir hvaða leið þeir 
vilja fara. Í verkefni 16b munu 
einhverjir teikna bæði 3129 og  
237 kr., aðrir teikna einungis 3129  
og strika 237 út af þeirri upphæð.

374
 ≈ 258

 116
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Námundun

21	 Námundaðu	að	næsta	tug.

22	 Námundaðu	að	næsta	tug	og	leggðu	síðan	saman.
	 			

23	 a	 	Hvaða	tölur	í	talnaskýinu	á	að	námunda	að		
næsta	tug	fyrir	ofan?

	 b	 	Hvaða	tölur	á	að	námunda	að	
	 	 næsta	tug	fyrir	neðan?

	 c	 Summa	hvaða	tveggja	talna	er	heill	tugur?	
	 	 Finndu	fleiri	en	eitt	talnapar.

	 d	 Summa	hvaða	tveggja	talna	er	um	það	bil	120?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

a	 53	≈ 

b	 72	≈

c	 64	≈

d	 	47	≈

e	 82	≈

f	 39	≈

g			78	≈

h	 16	≈	

i 35	≈

a	 37	+	12	≈

b 18	+	21	≈

c	 	42	+	29	≈

d  54	+	19	≈

e	 22	+	31	≈

f  43	+	34	≈

g	 18	+	39	≈

h 26	+	37	≈

46

37

98

67

52

85

73

19
24

2 6 +  4 3 ≈	3 0 + 4  0 =  7 0

Nr. 25
Nemendur skoða verðið á bolunum, 
námunda verðið að næsta hundraði 
og svara spurningunum.

Nr. 26
Nemendur námunda tölurnar að 
næsta hundraði og leggja síðan 
saman.

Nr. 27
Nemendur námunda tölurnar að 
næsta hundraði og draga síðan frá.

Auðveldari	verkefni
Nemendur finna tölurnar á talnalínu 
0–100 (verkefnablað 64b (Talnalínur 
2) í verkefnahefti Sprota 2b). Þá er 
auðveldara að finna næsta tug.

Nemendur vinna verkefni um 
röðun talna á talnalínu. Námundunin 

Hér er um slumpreikning að ræða 
en þá eru tölurnar fyrst námundaðar 
áður en reiknað er. Þá fást einfaldari 
tölur til að reikna með þannig að ef 
til vill er hægt að reikna í huganum.

Nr. 23
Nemendur skrá tölurnar á bláa 
svæðinu sem á að námunda að næsta 
tug fyrir ofan Síðan fara þeir eins að 
með tölurnar sem námunda skal að 
næsta tug fyrir neðan.

Í lokin finna nemendur tvær tölur 
sem samtals mynda tugtölu, svo og 
tvær tölur sem samtals eru um það 
bil 120.

 Bls. 101
Nr. 24
Nemendur námunda tölurnar að 
næsta hundraði.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 100
Samræðumynd	um	námundun
Námundun felur í sér að einfalda 
tölu; við notum námundun þegar 
nægir að vita um það bil hver stærð 
tölu er.

Kennari byrjar á að ræða við 
nemendur um að reikna með 
námunduðum tölum, þ.e. um slump-
reikning. Slumpreikningur er notaður 
þegar nákvæm svör eru ekki nauð-
synleg heldur nægir að niðurstöð-
urnar séu um það bil réttar. Tölurnar, 
sem notaðar eru í útreikningunum, 
eru þá námundaðar til að útreikning-
arnir verði einfaldari. Til dæmis getur 
verið hagkvæmt að gera þær svo 
einfaldar með námundun að hægt sé 
að reikna í huganum. Ef reiknað er 
með námunduðum tölum fást ekki 
nákvæm svör en þau eru um það bil 
rétt. Í daglegu lífi eru slík svör oft 
nógu nákvæm.

Kennari bendir nemendum á að 
táknið ≈ er notað til að tilgreina að 
einhver tala sé um það bil jöfn 
annarri tölu. Kennari vekur athygli 
nemenda á augunum í Skrípó.
■ Hvenær nægir að vita um það bil 

hvað vara kostar? (Til dæmis þegar 
við erum hrædd um að við höfum 
ekki næga peninga í búð.)

Kennari skrifar mismunandi verð á 
töfluna og spyr hver sé næsti tugur. 
Hann ræðir um námundun talna sem 
enda á 5. Þegar tala endar á 5 er jafn 
langt upp í næsta tug eins og niður í 
næsta tug. Menn hafa komið sér 
saman um að námunda að næsta tug 
fyrir ofan þegar svona stendur á.

Nr. 21
Nemendur námunda að næsta tug.

Nr. 22
Nemendur námunda tölurnar að 
næsta tug og leggja þær síðan saman. 

Viðfangsefni
■ Talnaskilningur
■ Námundun og slumpreikn-

ingur
■ Samlagning
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24	 Námundaðu	að	næsta	hundraði.
	

	 A	 B	 C	 D	 E	 F

25	 Þú	átt	að	kaupa	tvo	boli	sem	kosta	samtals	um	það	bil	500	kr.	
	 a	 Hvaða	boli	geturðu	keypt?	Finndu	eins	mörg	pör	og	þú	getur.

	 Þú átt að kaupa boli sem kosta samtals um það bil 800 kr. 
 b	 Hvaða	boli	geturðu	keypt?	Finndu	eins	mörg	svör	og	þú	getur.

26	 Námundaðu	að	næsta	hundraði	og	leggðu	síðan	saman.
	

27	 Námundaðu	að	næsta	hundraði	og	dragðu	síðan	frá.
	

a			440	+	380

b	 120	+	295

c	 	619	+	203

d	 392	+	425

e	 	350	+	281

f 82	+	250

7 3 0 +  1 6 1 ≈	7 0 0 +   2 0 0 =  9 0 0

a	 	428	–	210

b	 540	–	275

c	 	695	–	487

d	 861	–	620

e	 	550	–	250

f	 550	–	249

6 4 2 – 4 9 0 ≈		6 0 0 – 5 0 0 = 1 0 0

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

253 kr. 499 kr.185 kr. 290 kr. 595 kr.319 kr.

a	 	380	≈

b	 690	≈	

c	 310	≈

d	 	740	≈

e	 480	≈	

f 920	≈

g	 	418	≈

h	 372	≈	

i	 352	≈

j	 	309	≈

k	 481	≈	

l	 750	≈

4 7 0  ≈ 	5 0 0

nota auglýsingar frá leikfangaversl-
unum þar sem af nógu er að taka og 
verðið spannar stórt talnasvið.

„Úthluta“ má nemendum ákveð-
inni upphæð til að versla fyrir, t.d. 
1000 kr. eða 10 000 kr. Nemendur 
skrá námundunina, svo og útreikn-
inga. Þeir reikna summuna af hinu 
námundaða verði. Þeir geta einnig 
notað vasareikni til að ganga úr 
skugga um að verð sé rétt.

Námunda	og	skrá	tölurnar	á	
rétta	bolta
Á verkefnablaði 4.19 (Námundun) í 
verkefnahefti Sprota 4a eru verkefni 
af þyngra tagi með þriggja og fjögurra 
stafa tölum. Þær innihalda einingar en 
nemendur eiga að námunda þær að 
næsta hundraði eða þúsundi.

Að loknum þessum verkefnum 
geta nemendur búið til svipuð 
verkefni hver fyrir annan.

Upp	og	niður	(spil)
Búnaður: Spilaborð, þ.e. „slanga“ 
með tölunum 0–100 (verkefnablað 
3.46 (Upp og niður) í verkefnahefti 
Sprota 3b), spilin 1 (ás) til 8, spila-
peningar í mismunandi litum.

Spilið er fyrir 2–4 leikmenn. Allir 
setja spilapeninginn sinn í 0. Síðan 
draga þeir spil til skiptis og færa 
spilapeninga sína eins marga reiti og 
talan á spilinu segir til um. Ef leik-
maður lendir á tölum sem enda á 1, 
2, 3 eða 4 flytur hann spilapeninginn 
til baka að næsta tug fyrir neðan. 
Lendi hann hins vegar á tölu sem 
endar á 5, 6, 7, 8 eða 9 flytur hann 
spilapeninginn áfram að næsta tug 
fyrir ofan. Sá vinnur sem er fyrstur 
að komast upp í 100.

Dæmi: Lendi leikmaður t.d. á 3 
flytur hann spilapeninginn til baka 
niður í 0; lendi hann á 25 flytur hann 
spilapeninginn áfram upp í 30. 

Athugið: Á verkefnablaðinu 
stendur að nota skuli tening en með 
spilum er einnig hægt að nota 
tölurnar 7 og 8.

10 2 3 4 5 6

1516
17

18

14 13 12 11 10

7
8

9

19 20 21 22 23 24

3334
35

36

32 31 30 29 28

25
26

27

37 38 39 40 41 42 43

2 Ég hugsa mér aftur tvær tölur. 
Önnur er minnsta og hin stærsta 
talan sem hægt er að námunda að 
600. Hvaða tölur hugsaði ég mér? 
(550 og 649.)

3 Ég hugsa mér tölu. Þversumma 
tölunnar er 11. Þegar hún er 
námunduð að næsta hundraði 
breytist hún í 500. Ef hún er 
námunduð að næsta tug breytist 
hún í 530. Hvaða tölu hugsaði ég 
mér? (533.)

Raunverkefni
Námunda	verð
Nemendur skoða auglýsingar, skrifa 
þær upp, teikna eða klippa þær út og 
líma á blað. Síðan skrifa þeir ná-
kvæmt verð við hliðina á myndunum 
og námunda verðið svo að næsta 
hundraði eða þúsundi. Gott er að 

felst í að finna næsta tug eða hundr-
að. Ef tala endar á 5 (eða 50) er jafn 
langt upp eða niður að næsta tug 
(eða hundraði). Slíkar tölur á að 
námunda að næsta tug eða hundraði 
fyrir ofan.

Meiri	þjálfun	í	námundun
Gott er að láta nemendur vinna 
námundunarverkefnin á verkefna-
blaði 3.45 (Námundun 1) í verkefna-
hefti Sprota 3b.

Erfiðari	verkefni
Hvaða	tölu	hugsaði	ég	mér?
1 Ég hugsa mér tvær tölur. Önnur er 

minnsta og hin er stærsta talan 
sem hægt er að námunda að 70. 
Hvaða tölur hugsaði ég mér? (65 
og 74.)
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Talnamynstur

28	 a	 	Haltu áfram með mynstrið á myndunum hér fyrir ofan.  
Teiknaðu myndir 4 og 5 á rúðustrikað blað. Hve margir  
hvítir og bláir reitir verða í hvorri mynd?

	 b	 Hve margir hvítir og hve margir bláir reitir verða í mynd 8?

29	 	Kristján	teiknar	tröppumynstur	með	reitum.		
a	 Hve	margir	reitir	eru	í	hverri	mynd?

	 	 	 	
	 	 Mynd	1	 Mynd	2	 Mynd	3

	 b	 	Haltu	áfram	með	mynstrið	og	teiknaðu	mynd	4	og	mynd	5.	
Hve	margir	reitir	eru	í	hvorri	mynd?

	 c	 Hve	margir	reitir	verða	í	mynd	8?

Mynd 1

Mynd 2

Mynd 3

Í mynd 2 eru þrír hvítir reitir
og í mynd 3 eru fjórir hvítir reitir.

Eru hvítu reitirnir alltaf 
einum fleiri en númerið á 

myndinni segir til um?

 Bls. 103
Nr. 30–31
Nemendur finna hve margir reitir 
eru í hverri mynd. Þeir þurfa ekki að 
teikna myndirnar nema þeir vilji.

Til að finna reitafjöldann í mynd 10 
eiga nemendur að reyna að notfæra 
sér talnamynstrið, sem fram kemur í 
töflunni, frekar en að teikna mynd-
irnar.

Auðveldari	verkefni
Nemendur búa myndirnar til með 
kubbum. Kennari reynir að fá þá til 
að lýsa mynstrunum, þ.e. hvernig 
myndirnar stækka.

Mynd 1 Mynd 2 Mynd 3 Mynd 4

■ Hve margir hvítir og bláir reitir eru í 
mynd 6? (7 hvítir og 19 bláir.)

■ Getur einhver hugsað út hve margir 
hvítir og bláir reitir verða í mynd 7? 
(8 hvítir og 22 bláir.)

■ Hvernig getum við fundið það? (Við 
vitum að það bætast alltaf við 1 
hvítur og 3 bláir reitir við fyrri mynd; 
einnig má segja að hvítu reitirnir séu 
alltaf einum fleiri en númerið á 
myndinni en bláu reitirnir þrisvar 
sinnum fleiri en númer myndarinnar 
segir til um plús 1 í viðbót.)

Nr. 29
Nemendur teikna myndirnar og finna 
fjölda reita í hverri mynd. Þetta 
mynstur myndar talnaröðina sem 
kallast þríhyrningstölurnar.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 102
Á þessum blaðsíðum eiga nemendur 
að kanna uppbyggingu og breytingar í 
einföldum rúmfræðilegum mynstrum 
og talnamynstrum/talnarunum. Með 
því að skoða mynstur, sem búið er til 
í rúðuneti, finna nemendur um hve 
marga reiti hver mynd stækkar í 
hvert sinn sem sams konar mynstur 
bætist við. Kennari og nemendur 
ræða saman um mynstrið efst á bls. 
104.
■ Hvernig lítur mynstrið út? Hvernig 

heldur mynstrið áfram eða hvernig 
stækkar mynstrið?

Lýsa má því á marga vegu hvernig 
mynstrið stækkar. Til dæmis má segja 
að í neðri línunni séu allir reitirnir 
bláir og í efri línunni sé annar hver 
reitur blár.

Einnig má lýsa mynstrinu svo að í 
hvert sinn sem mynstrið stækkar 
bætast við fjórir reitir og þrír þeirra 
eru bláir og einn hvítur.

Nr. 28
Nemendur teikna á rúðustrikað blað 
mynstrið sem bætist við, þ.e.a.s. 
myndir 4 og 5. Þeir finna hve hvítu og 
bláu reitirnir eru margir í hverri 
mynd. Þar næst brjóta þeir heilann 
um hve margir hvítir og bláir reitir 
verða í mynd 8. Gott er að þeir 
teikni myndir 6–8 ef þeim finnst 
erfitt að leysa verkefnið. 

Viðfangsefni
■ Tengsl rúmfræðilegra mynstra 

og talnamynstra (talnaruna)
■ Margföldun

Búnaður	
■ Rúðustrikaður pappír
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30	 a	 Hve	margir	reitir	eru	í	

	 	 •		mynd	1?										

	 	 •		mynd	2?									

	 	 •		mynd	3?
	 	 Mynd	1	 Mynd	2	 Mynd	3

	 b	 	Hve	margir	reitir	verða	í	mynd	4	og	í	mynd	5?	
Skráðu	svörin	í	töflu.

	 	

	 c	 Hve	margir	reitir	verða	í	mynd	10?

31	 a	 Hve	margir	reitir	eru	í	þessum	myndum?
	

		 Mynd	1	 Mynd	2	 Mynd	3

	 b	 	Hve	margir	reitir	verða	í	mynd	4	og	í	mynd	5?		
Skráðu	svörin	í	töflu.

	 	

						c	 Hve	margir	reitir	verða	í	mynd	10?

Mynd 1 2 3 4 5
Reitir 4

Mynd 1 2 3 4 5
Reitir 6

öðrum eða fyrir bekkjardeildinni 
hvernig myndirnar stækka frá einni 
mynd til þeirrar næstu. Þeir þurfa að 
finna hve margir reitir eru í hverri 
mynd. Myndar reitafjöldinn (eða 
kubbafjöldinn) mynstur? Er hægt að 
reikna út hve marga reiti þarf í næstu 
mynd án þess að teikna hana? Síðan 
teikna nemendur næstu mynd til að 
ganga úr skugga um að fjöldinn sé 
réttur.

Talnamynstur
Nemendur fá mismunandi talna-
mynstur og eiga að halda áfram með 
mynstrin. Hverjar verða næstu þrjár 
tölur í hverju mynstri?
– 4, 8, 12 (stækkar um 4)
– 1, 2, 4, 7, 11 (hver tala, sem bætist 

við, er einum hærri en sú sem 
bættist við á undan)

– 45, 41, 37 (minnkar um 4 eða 
lækkar um aðra hverja oddatölu)

Á verkefnablaði 4.126 (Talnamynstur) 
eru fleiri verkefni sem ganga út á að 
finna kerfið og mynstrið í talna-
runum.

með því að margfalda en það er ansi 
strembið á bls. 102. Þríhyrningstala 
nr. 100 er summan af öllum tölunum 
frá 1 til 100:

1 + 2 + 3 + 4 + … + 98 + 99 + 100

Til að finna þessa summu er auðveld-
ast að leggja saman tvær og tvær 
tölur sem samtals eru 100: 1 + 99, 2 
+ 98 o.s.frv. allt til 49 + 51. Summan 
100 fæst þannig 49 sinnum 100, þ.e. 
4900, plús tölurnar 100 og 50; 
heildarsumman verður því 5050.

Raunverkefni
Búa	til	myndtölur
Nemendur búa til myndtölur á 
rúðustrikað blað eða með því að 
nota litla ferningslaga kubba eða 
pappírsbúta. Nemendur teikna eða 
raða saman 3–5 myndum sem fara 
stækkandi. Nú lýsa þeir hver fyrir 

Erfiðari	verkefni
Nemendur leggja saman tvær 
þríhyrningstölur sem eru hlið við 
hlið. Myndir 1 og 2 verða samtals 4, 
myndir 2 og 3 verða samtals 9, 
myndir 3 og 4 verða samtals 16. 
Niðurstaðan er sú að summa tveggja 
hliðstæðra þríhyrningstalna verður 
ferningstala. Gaman er að láta 
nemendur rökstyðja hvers vegna 
þetta hlýtur að verða svo. Auðveld-
asta leiðin til að sjá þetta er líklega 
sú að búa til tvær hliðstæðar 
þríhyrningstölur með kubbum. Þá 
sést greinilega að sú minni fyllir 
nákvæmlega upp í „hornið“ í þeirri 
stærri þannig að myndirnar mynda 
saman ferning.

Gaman er að láta nemendur reyna 
að finna mynd nr. 100 í öllum þessum 
verkefnum. Ef til vill er það ekki mjög 
erfitt á bls. 103 þar sem svarið finnst 
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Margföldun

32	 Hvað kosta norsku krónurnar í íslenskum krónum?
	

33	 Hvað kosta vörurnar í norskum krónum?

34	 Hvað kosta dollararnir í norskum krónum?
	

35	 Hvað kosta vörurnar í íslenskum krónum?

36	 	María leitar á netinu að tölvuleik. Hún getur hlaðið honum  
niður frá netsíðu í Bandaríkjunum. Leikurinn kostar 26$.  
Hún finnur sama leik á þýskri netsíðu. Þar kostar  
hann 24 evrur. Hún velur ódýrari leiðina. 

Hvað borgar María fyrir tölvuleikinn í íslenskum krónum?

a   2 NOK? 

4 NOK?

b   3 NOK? 

5 NOK?

c    8 NOK? 

10 NOK?

d   100 NOK? 

 50 NOK?

a	 2	$

b 4	$

c	 	3	$

d  5	$

e	 		8	$

f  10	$

g	 100	$

h   50	$

1 norsk króna (NOK) kostar 20 íslenskar krónur.

1 evra (€) kostar 8 norskar krónur.

a  b  c  d  

15 40 29

32  

a  b c  d  

30 $

BOLLYWOOD BOLLYWOOD 

19 

25 

62

Blakkur

1 dollari ($) kostar 7 norskar krónur.

1 dollari ($) kostar 110 íslenskar krónur.

1 evra (€) kostar 160 íslenskar krónur.

Nr. 39
Nemendur námunda fyrst verðið og 
reikna síðan vöruverðið með 
slumpreikningi.

Margföldunarbingó	(spil)
Leikmenn búa til hver sitt spilaborð 
sem er rúðunet í stærðinni 3 � 3 
reitir. Fyrir fram þarf að ákveða 
hvaða margföldunartöflu skal æfa, t.d. 
9-töfluna. Þá fylla leikmenn rúðunetið 
sitt með tölum úr 9-töflunni. Kennari 
kastar teningi eða dregur spil úr 
spilastokki, helst með tölunum 1–10, 
og segir upphátt hvaða tala kom upp. 
Hann skrifar töluna jafnframt á 
töfluna. Leikmenn margfalda töluna, 
sem upp kemur, með 9 og krossa yfir 
svarið á spilaborðinu sínu ef þeir hafa 
svarið. Fyrst er spilað upp á að vera 
fyrstur að fá þrjá í röð. Síðan er 

Nr. 34
Nemendur reikna hvað dollararnir 
samsvara háum peningaupphæðum í 
norskum krónum þegar dollari 
kostar 7 norskar krónur.

Nr. 35
Nemendur reikna út verð varanna í 
íslenskum krónum.

Nr. 36
Nemendur breyta báðum upphæð-
unum í íslenskar krónur og finna 
þannig hvor upphæðin er lægri.

 Bls. 105
Nr. 37–38 
Nemendur reikna út verð varanna í 
íslenskum krónum.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 106
Samræður	um	margföldun
Á næstu 6 blaðsíðunum er athyglinni 
beint að margföldun og deilingu. Það 
getur verið gagnlegt að setja af stað 
stuttar samræður um margföldun og 
deilingu til að dusta rykið af því sem 
nemendur kunna fyrir. Hér er 
erlendur gjaldmiðill notaður sem 
grunnur undir margföldun. Þar sem 
íslenskt gengi gjaldmiðlanna er skráð 
í þriggja stafa tölu er ekki hægt að 
nota það í margföldun á þessu stigi 
nema með vasareikni.
■ Hafa einhver ykkar verið í útlöndum 

þar sem þið notuðuð aðra peninga 
en íslenska?

■ Ein evra kostar – þegar þetta er 
skrifað – um það bil 160 íslenskar 
krónur. Ef þú kaupir eitthvað í 
útlöndum sem kostar 2 evrur – hvað 
er það mikið í íslenskum krónum?  
(320 kr.)

■ Hvernig fannstu svarið?
■ En ef varan hefði kostað 10 evrur? 

(1600 kr.)
■ Hvernig fannstu svarið?
■ Bandaríkjadollar kostar um það bil 

110 kr. Ef þú kaupir eitthvað sem 
kostar 3 dollara – hvað kostar það þá 
mikið í íslenskum krónum? (330 kr.)

■ Hvernig fannstu svarið?
■ Í Noregi kostar 1 evra 8 norskar kónur. 

Hvað kostar þá bók í norskum krónum 
sem kostar 10 evrur? (80 Nkr.)

■ En 20 evrur? (160 Nkr.)

Nr. 32
Nemendur reikna hvað evrurnar 
samsvara háum peningaupphæðum í 
íslenskum krónum.

Nr. 33
Nemendur reikna út hvað vörurnar 
kosta í norskum krónum. Hér er gott 
að reikna sumar upphæðirnar í 
nokkrum skrefum. Til dæmis sam-
svara 29 evrur þrisvar sinnum 10 
evrum að frádreginni 1 evru.

Viðfangsefni
■ Margföldun í daglegu lífi
■ Margföldunartöflurnar
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Þetta er slumpreikningur!

37	 Hvað kosta pundin í íslenskum krónum?
	

38	 Hvað kosta vörurnar í íslenskum krónum?

39	 	Námundaðu fyrst verðið að heilli  
erlendri mynt og reiknaðu síðan.

SpiL Margföldunarbingó

a	 2	£

b 4	£

c	 	3	£

d  5	£

e	 		8	£

f  10	£

g	 100	£

h   50	£

1 enskt pund (£) kostar 178 íslenskar krónur.

a b c  

15  
11 

39 

a  b c  

LeiKRegLuR
Spilið er fyrir tvo leikmenn.
Hvor leikmaður býr til rúðunet með  
3 • 3 reitum í reikningsheftið sitt .
Þeir skrifa tölurnar í 9-töf lunni í reitina.

• Kastið teningi til skiptis.
• Margfaldið töluna með 9.
• Sá sem er með svarið í rúðunetinu sínu 

krossar yf ir reitinn.
• Sá vinnur sem er fyrri til að fá þrjá reiti í 

röð eða sá sem er fyrstur að krossa yf ir alla 
reitina sína.

Spilið nokkrum sinnum. Notið tölur úr öðrum 
margföldunar töf lum.

58,85 63,50 48,90  

1 evra (€) kostar 160 íslenskar krónur.

£

spilunum sem tekin eru með í 
spilastokkinn – eða nota útfyllt 
bingóspjald. Útfyllta bingóspjaldið 
tekur mið af því að búið sé að 
fjarlægja mannspilin úr spilastokkn-
um. 

Spilastokknum er skipt jafnt í tvo 
bunka. Spilið er léttara ef hæstu spilin 
eru fjarlægð úr bunkanum. Leikmenn 
draga til skiptis eitt spil úr hvorum 
bunka og margfalda tölurnar saman. 
Ef svarið finnst á spilaborði viðkom-
andi leikmanns krossar hann yfir það. 
Sá vinnur sem er fyrstur að fá fimm í 
röð, lárétt, lóðrétt eða á ská.

Fimm	í	röð	(spil)
Búnaður: Hundraðtafla (verkefnablað 
4.58 (Hundraðtafla) í verkefnahefti 
Sprota 4a, spilaskífa með tölunum 
0–9 (verkefnablað 4.125 (Tvær 
spilaskífur, 1–10 og Meira og minna) 
en fjarlægja þarf tölustafinn 1 í 
tölunni 10, spilapeningar.

Hver leikmaður hefur sína 
hundraðtöflu. Hann snýr bréfa-
klemmu á spilaskífu tvisvar þannig  
að hann fái tvær tölur. Síðan þarf 
hann að gera ýmsar reikningskúnstir 
með þessum tölum til að fá fram 
tölu á hundraðtöflunni. Bendi 
bréfaklemman t.d. á tölurnar 4 og 7 
getur leikmaðurinn búið til eftir-
farandi dæmi:
4 tugir og 7 einingar = 47
7 tugir og 4 einingar = 74
4 + 7 = 11
4 � 7 = 28
7 – 4 = 3
Leikmaðurinn getur nú sett spila-
peninga á eða krossað yfir einhverja 
af eftirfarandi tölum á hundrað-
töflunni sinni: 47, 74, 11, 28 eða 3.
Sá vinnur sem er fyrstur að fá 5 í 
röð, annaðhvort lárétt, lóðrétt eða á 
ská.

Erfiðari	verkefni
Þrautalausnir
Á verkefnablöðum 4.50–4.55 
(Heilabrot 8–13) í verkefnahefti 
Sprota 4a eru mörg heilabrot og 
þrautalausnir þar sem beita þarf 
margföldun og deilingu.

Raunverkefni
Margföldunarbingó	með	spilum	
(spil)
Búnaður: Venjuleg spil, bingóspjald 
með t.d. 5 � 5 reitum (tómt bingó-
spjald er á verkefnablaði 32 (Bingó-
spjald) í verkefnahefti Sprota 1 og 
útfyllt bingóspjald er á verkefnablaði 
3.70 (Margföldunarbingó) í verkefna-
hefti Sprota 3b). 

Leikmenn fylla bingóspjaldið sitt út 
með svörum úr margföldunartöfl-
unni sem æfa skal – með hliðsjón af 

sigurvegarinn sá sem er fyrstur að fá 
fullt borð, þ.e. krossa yfir allar 
tölurnar á spilaborðinu sínu. 

Þetta spil má einnig spila í litlum 
hópum.

Auðveldari	verkefni
Nemendur, sem eiga enn þá í basli 
með margföldunartöflurnar, þurfa að 
æfa þær meira og þá koma teninga-
spil sér vel. Þýðingarmestu margföld-
unartöflurnar eru allar töflurnar upp 
í 5-töfluna ásamt 10-töflunni.

Nemendur þurfa einnig að æfa sig 
í að nota þekkingu sína til að reikna 
út svör í margföldunartöflum sem 
þeir hafa ekki á valdi sínu. Til dæmis 
geta þeir reiknað 6 � 8 sem tvöfalt 
meira en 6 � 4, þ.e.a.s. 24 + 24 = 48.

Hugmyndir	og	athugasemdir
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Deiling

Kim og Lise eiga heima í Bergen  
í Noregi. Þau heimsóttu Ósló.

40	 Kim á 30 krónur. 
 Hann kaupir kort  
 sem kosta 6 kr. stykkið. 
 Hve mörg kort getur hann keypt?

41	 	Lísa á 50 kr. 
Hún kaupir kort sem  
kosta 8 kr. stykkið. 
Hve mörg kort getur  
hún keypt?

42	 	Til voru kort á 9 kr. stykkið. Hve mörg slík  
kort hefðu fengist fyrir 70 kr.?

43	 Hvað kosta ávextirnir  
 í Ósló?

	 a	 eitt	epli?

	 b	 einn	banani?

	 c	 ein	appelsína?

10 appelsínur
35 kr.

6 bananar
24 kr.

5 epli
30 kr.

Ég bý til þetta líkan 
til að reikna verðið

 á fjórum appelsínum.

?

1 5

30

?

4 10

35

5 epli kosta 30 kr.  
Til að finna verðið  

á einu epli bý ég til líkan.

Nr. 42
Nemendur leysa orðadæmið.
■ Hvaða svar í 9-töflunni er næst 70 

en ekki meira en það? (7 � 9 = 63 
og 8 � 9 = 72 þannig að hið síðara 
gengur ekki.)

Nr. 43
Nemendur nota upplýsingarnar um 
vöruverð og reikna út hvað ávext-
irnir kosta. Hér er dæmi um deilingu 
sem jafna skiptingu: Fjöldi hópa, sem 
skipta á safni í, er þekktur. Fjöldinn í 
hverjum hópi er óþekktur.  
Dæmi: 30 kr. er skipt á 5 epli. Hve 
mikið kostar hvert epli? 30 : 5 = 6 kr.

 Bls. 107
Nr. 44
Nemendur rannsaka hvort skipta má 
tölunum 2–36 í 2, 3, 4 eða 5 jafn 

þess að við vitum að 2 � 9 er jafnt og 
18, 9 � 2 er jafnt og 18, 3 � 6 er jafnt 
og 18 og 6 � 3 er jafnt og 18.)

Önnur dæmi:
■ Í hve marga hluta getum við skipt  

20 kr. þannig að jafn mikið verði í 
hverjum hluta? ( Í 4 hluta, 5 kr. í 
hvern; í 5 hluta, 4 kr. í hvern; í 2 hluta, 
10 kr. í hvorn; í 10 hluta, 2 kr. í 
hvern).

Þar sem upphæðirnar á síðunni eru 
of lágar fyrir íslenskan veruleika eru 
atvikin látin gerast í Noregi.

Nr. 40–41
Nemendur leysa orðadæmin. Í dæmi 
41 þarf einnig að beina athyglinni að 
afganginum.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 106
Kennari og nemendur ræða saman 
um deilingu. Kennari spyr nemendur 
hvað þeir tengja við deilingu.
■ Við hvaða aðstæður þurfið þið að 

deila eða skipta jafnt? (Skipta 
peningum, sælgæti, skipta í lið o.fl.)

Benda má nemendum á að þegar 
talað er um að deila eða skipta í 
stærðfræði er átt við að skipt sé 
jafnt. Í raunveruleikanum er það ekki 
alltaf svo.
■ Andrés á 30 kr. Hann fer í Kolaportið 

til að kaupa glerkúlur sem kosta 6 kr. 
stykkið. Hve margar getur hann 
keypt? (5.)

■ Hvernig fannstu það?
■ En ef Andrés hefði átt 35 kr. – hve 

margar glerkúlur hefði hann þá 
getað keypt? (Áfram 5 en hann hefði 
þá átt 5 kr. afgangs.)

Kennari sýnir nemendum hvernig 
þetta tengist margföldun:
30 : 6 = 5 vegna þess að 5 � 6 = 30.

Kennari sýnir þessi tengsl á töflunni:

Hér á eftir er deiling sem endur-
tekinn frádráttur: Fjöldinn í hverjum 
hópi, sem skipta á safni í, er þekktur. 
Fjöldi hópanna er óþekktur.  
Dæmi: Andrés á 30 kr. og hver 
glerkúla kostar 6 kr. Hve margar 
kúlur getur hann keypt?

Það hentar afar vel að nota allan 
nemendahópinn til að búa til 
deilingardæmi. Svo fremi nemenda-
fjöldinn sé ekki frumtala má búa til 
slík dæmi með því að nota nem-
endurna, t.d. ef þeir eru 18.
■ Hvernig má skipta ykkur í hópa 

þannig að jafn margir verði í hverjum 
hópi? (2 hópar með 9 í hvorum, 9 
hópar með 2 í hverjum, 3 hópar með 
6 í hverjum eða 6 hópar með 3 í 
hverjum)

■ Hvernig getum við vitað þetta án 
þess að prófa okkur áfram? (Vegna 

Viðfangsefni
■ Deiling
■ Margföldunartöflurnar
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44	 Athugaðu hvort hægt er að skipta þessum tölum í jafna hluta. 
 Skráðu það í töflu.

	 	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

45	 Skiptu peningunum jafnt milli krakkanna. Búðu til deilingardæmi.

 

a 		 d 

b e

c f   

2 6  :   2 = 1 3

10 spilum er hægt að skipta 
í 2 jafn stóra bunka

með 5 spilum í hvorum.

10 spilum er líka hægt að 
skipta í 5 jafn stóra bunka

með 2 í hverjum.

2 jafn stórir 
hlutar

3 jafn stórir 
hlutar

4 jafn stórir 
hlutar

5 jafn stórir 
hlutar

tafla sem notuð er því lengri braut 
þarf. Allir leikmenn leggja spilapening 
á byrjunarreitinn.

Sá sem á leik dregur tvö spil, býr 
til tveggja stafa tölu, deilir í hana með 
5 og finnur afganginn. Dragi leik-
maður t.d. 2 og 6 getur hann myndað 
töluna 26 : 26 : 5 = 5, afgangur er 1. 
Hinn möguleikinn er að búa til 
töluna 62 : 62 : 5 = 12 og afgangurinn 
er 2. Hann flytur spilapening sinn um 
eins marga reiti og afgangurinn segir 
til um. Því borgar sig að búa til töluna 
62 frekar en 26.

Deilanleg	með	…	(spil)
Búnaður: Tveir teningar, spilaborð 
(verkefnablað 4.127 (Deilanleg með 
…)), kubbar eða litblýantar.

Leikmenn kastar tveimur teningum 
til skiptis. Annar teningurinn táknar 
tugi og hinn einingar. Leikmenn velja 
hvor talan táknar hvað og hver og 
einn býr til tveggja stafa tölu. Hann á 
nú að deila í töluna með 
tölu sem hann velur af 
spilaborðinu en svarið 
verður að vera heil tala. 
Dæmi: Leikmaður fær 
tölurnar 5 og 4 á teningunum. Hann 
býr til töluna 54, velur töluna 9 af 
spilaborðinu og setur spilapening 
sinn á hana eða litar hana í sínum lit. 
Sá vinnur sem er fyrstur að fá þrjár 
tölur í röð, annaðhvort lárétt, 
lóðrétt eða á ská.

Þríhyrningsspjöld
Notuð eru þríhyrnings-
laga spjöld. Talan í efsta 
horninu er margfeldi 
talnanna tveggja í hinum hornunum. 
Ef nemendur búa spjöldin til geta 
þeir sjálfir valið tölurnar; einnig getur 
kennari skrifað margfeldið en 
nemendur skrifa þættina tvo.

Hin útfylltu spjöld má nota til að 
þjálfa margföldunartöflurnar eða sem 
spil. Ef þau eru notuð til þjálfunar 
geta tveir og tveir nemendur unnið 
saman. Hvor nemandi dregur þá 
spjald og heldur um eitt hornið 
þannig að talan sjáist ekki. Hinn 
nemandinn á síðan að segja upphátt 
hvaða tala er undir fingrinum.

Erfiðari	verkefni
Nemendur leita að tölum sem skipta 
má í 2, 3, 4 og 5 tölur. Um er að 
ræða tölur sem eru deilanlegar með 
60, þ.e.a.s. tölurnar 60, 120, 180, 240 
o.s.frv.

Raunverkefni
Afgangskapphlaup	(spil)
Búnaður: Töluspjöld eða spilastokkur 
með spilunum 1–9 eða teningar, 
spilapeningur fyrir hvern leikmann.

Spilið er fyrir 2–4 leikmenn. Þeir 
búa til „braut“ sem er um það bil 
20–40 reitir frá byrjunarreit í mark. 

BYRJA … MARK

Leikmenn ákveða fyrir fram hvaða 
margföldunartafla er notuð í spilinu, 
t.d. 5-taflan. Því hærri margföldunar-

stórar tölur. Nemendur skrá niður-
stöðurnar í töflu. Tölurnar, sem hægt 
er að skipta í tvær tölur, skulu 
skráðar í fyrsta dálk, þær sem skipta 
má í 3 tölur í annan dálk o.s.frv.

Nr. 45
Nemendur skipta peningunum jafnt á 
milli krakkanna og skrá skiptinguna 
sem deilingardæmi.

Auðveldari	verkefni
Nemendur teikna sér til hjálpar eða 
nota áþreifanleg hjálpartæki. Þá 
verður deilingin auðveldari. Vekja 
þarf athygli nemenda á tengslum 
margföldunar og deilingar þannig að 
þeir geti við deilinguna notfært sér 
hugsanlega þekkingu sína á margföld-
unartöflunum.

7

6

4

54 8

5

9

2 7

6 3

15 

5 3 
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2

4

5

6

7

8

10

1

3

5

6

7

9

10

1

2

4

5

7

8

10

2

3

5

6

7

9

10

Margföldunartöflurnar

46	 Hvaða tölur koma út úr margföldunarvélinni? 
 Skráðu margföldunardæmin og svörin.
 a  c

 b  d

1 2 3 4 

8 9 10 11 

15 16 17 18 

22 23 24 25 

5 6 7 

12 13 14 

19 20 21 

26 27 28 

29 30 31 32 

36 37 38 39 

33 34 35 

40 41 42 

Spilið er fyrir 2–4 leikmenn. Leik-
menn kasta þremur teningum í 
hverri umferð. Þeir búa til dæmi með 
því að nota allar tölurnar þrjár, einu 
sinni hverja. Þeir velja sjálfir reikni-
aðgerðina. Nota má mismunandi 
aðgerðir í sömu umferð, sjá dæmið 
hér fyrir neðan. Takmarkið er að búa 
til dæmi þar sem endanlegt svar 
finnst á spilaborðinu. Þegar leik-
maður hefur fengið slíkt svar krossar 
hann yfir reitinn á spilaborðinu. 
Aðeins má krossa yfir einn reit í 

Auðveldari	verkefni
Nemendur, sem eiga enn þá í basli 
með margföldunartöflurnar, þurfa að 
æfa þær meira og þá koma teninga-
spil sér vel. Þýðingarmestu margföld-
unartöflurnar eru allar töflurnar upp 
í 5-töfluna ásamt 10-töflunni.

Nemendur þurfa einnig að æfa sig 
í að nota þekkingu sína til að reikna 
út svör í margföldunartöflum sem 
þeir hafa ekki á valdi sínu. Til dæmis 
geta þeir reiknað 6 � 8 sem tvöfalt 
meira en 6 � 4, þ.e.a.s. 24 + 24 = 48.

Erfiðari	verkefni
Safna	reitum	(spil)
Búnaður: Rúðunet í stærðinni 6 � 7 
reitir með tölunum 1–42 (verkefna-
blað 4.66 (Safna reitum) í verkefna-
hefti Sprota 4a), þrír teningar fyrir 
hvern hóp.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 108
Nr. 46
Nemendur margfalda tölurnar 
vinstra megin við margföldunar-
vélarnar með tölunni á vélinni og 
skrá margföldunardæmin í reiknings-
hefti sín, t.d. 2 � 3 = 6.

Kennari fylgist með hvort nem-
endur þurfa að reikna til að finna 
svörin í stað þess að kunna svörin 
utan að. Það er í lagi þótt það sé 
auðvitað mikill kostur að nemendur 
kunni margföldunartöflurnar að 
mestu.

Ef nemendur þurfa t.d. að reikna 
út svarið við 7 � 6 geta þeir
– tvöfaldað 7 � 3 ef þeir vita að það 

er 21
– reiknað dæmið 5 � 6 + 2 � 6, þ.e. 

30 + 12
– reiknað dæmið 6 � 6 + 6, þ.e. 36 + 6

 Bls. 109
Nr. 47–49
Nemendur reikna margföldunar-
dæmin.

Nr. 50–51
Nemendur reikna deilingardæmin.

Fjórir	í	röð	(spil)
Búnaður: Teningur með tölunum 
1–10 eða spilastokkur án mannspila, 
spilapeningar fyrir hvern leikmann 
eða litblýantur, ef til vill ljósrit af 
spilaborðinu til að leikmenn geti litað 
reitina hver í sínum lit.

Spilið er fyrir tvo leikmenn. Þeir 
kasta teningi til skiptis eða draga spil 
úr spilastokknum. Sá sem á leik 
margfaldar töluna, sem upp kemur, 
með tölu milli 2 og 10 og segir 
svarið. Ef reitur með svarinu er laus 
á spilaborðinu leggur leikmaður 
spilapening sinn á hann eða litar í 
sínum lit. Sá vinnur sem er á undan 
að fá fjóra í röð, lárétt, lóðrétt eða á 
ská.

Viðfangsefni
■ Margföldunartöflurnar

Búnaður	
■ Teningur með tölunum 1–10 

eða spilastokkur
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Reiknaðu	dæmin.

47	

48	

49	

50	 	

51	

SpiL Fjórir í röð

a	 	5	·	4

b	 	7	·	2

c	 			9	·	4

d	 		9	·	8

e	 			5	·	6

f	 		8	·	3

g	 			7	·	6

h	 		8	·	7

a	 	9	·	3

b	 	7	·	6

c	 	5	·	3

d	 	8	·	8

e	 		4	·	6

f	 		4	·	7

g	 	6	·	8

h	 	7	·	7

a	 	7	·	4

b	 	8	·	6

c	 		9	·	7

d	 		7	·	5

e	 		9	·	9

f	 		6	·	6

g    9	·	6

h  10	·	9

a	 	35	:	7

b  40	:	5

c	 	27	:	3

d  32	:	8

e	 	56	:	7

f  49	:	7

g	 	48	:	8

h  24	:	3

a 36	:	6

b 30	:	5

c  54	:	9

d 42	:	6

e 36	:	4

f 45	:	9

g 35	:	5

h 64	:	8

63 45 18 50 36 6

24 49 40 21 28 14

10 16 35 56 4 25

81 9 60 54 12 42

48 80 36 20 64 18

72 32 15 8 70 30

 Spilið er fyrir tvo leikmenn. Þeir  
kasta teningi til skiptis og búa til  
margföldunardæmi með því að  
margfalda töluna á teningnum með  
tölu milli 2 og 10. Þeir f inna svarið  
á spilaborðinu og leggja spilapening á 
þann reit. Sá vinnur sem er á undan  
að fá f jóra spilapeninga í röð.

Spjöldin þurfa að vera jafn mörg 
nemendum í hópnum. 

Nemandi, sem byrjar leikinn, les 
dæmið á spjaldinu sínu upphátt, t.d.: 
„Hver á 5 � 8?“ Sá sem er með 
spjaldið með svarinu 40 svarar: „Ég á 
40.“ Síðan les hann dæmið sitt: 
„Hver á 7 � 9?“ Þá svarar nemandinn 
sem er með 63 og þannig heldur 
dómínóið áfram þar til allir nem-
endurnir hafa svarað og lesið upp 
dæmin sín. Ef allir svara rétt á 
nemandinn, sem hóf leikinn, að vera 
með síðasta svarið.

Eyðublöð fyrir spjöldin má fá á 
verkefnablaði 4.64 (Eyðublað fyrir 
dómínóspjöld) í verkefnahefti Sprota 
4a. Á eyðublaðið má skrifa tölur að 
vild. Að sjálfsögðu má nota spjöldin 
fyrir aðrar reikniaðgerðir en marg-
földun.

Súperbingó	(spil)
Búnaður: Spilaskífa með tölunum 
1–12 og margföldunartöflurnar upp í 
12 (verkefnablöð 4.128a (Súperbingó) 
og 4.128b (Spilaskífa), litblýantur fyrir 
hvern leikmann.

Leikreglur: Spilið er fyrir 2–3 
leikmenn. Leikmenn snúa bréfa-
klemmunni á spilaskífunni tvisvar, 
margfalda saman tölurnar tvær og 
lita á spilaborðinu reitinn með 
svarinu. Sé svarið að finna í fleiri en 
einum reit má leikmaður lita þá líka. 
Sá vinnur sem er fyrstur að lita eina 
röð, lárétta eða lóðrétta.

Meiri	þjálfun	í	margföldun
Á verkefnablöðum 4.98–4.102 
(Margföldunardæmi 1–2, Finndu leiðina 
1–2 og Fjórir í röð 1) eru fleiri 
verkefni til að þjálfa margföldun.

Á verkefnablaði 4.98 (Margföld-
unardæmi 1) eru eingöngu æfinga-
dæmi í margföldun. Nemendur, sem 
kunna margföldunartöflurnar utan 
að, geta mælt tímann sem þeir þurfa 
til að reikna allt blaðið. Best er að 
gera þetta þannig að nemendur séu 
stöðugt að keppa við sjálfa sig en 
ekki hver við annan. Það má forðast 
með því að láta þá taka „prófið“ á 
mismunandi tímum.

Eitt stig fyrir reitinn með tölunni 12, 
annað stig fyrir reitinn með 19 því 
hann er þegar valinn og liggur upp 
við 12 og þriðja stigið fyrir 6 af sömu 
ástæðu; það nægir að reitir tengist á 
hornunum.

Raunverkefni
Dómínó
Búnaður: Spjöld með margföldunar-
dæmum og „svari“ (verkefnablað 
4.64 (Eyðublað fyrir dómínóspjöld) í 
verkefnahefti Sprota 4a. 

Ég á 40!

Hver á
7 • 9 ?

Ég á 63!

Hver á
8 • 7 ?

hverri umferð. Sá vinnur sem á flest 
stig í lokin, sjá reglur um stigagjöf hér 
fyrir neðan.

Dæmi:
Upp kemur á teningunum 2, 4 og 6.

Dæmi sem koma til greina eru:  
4 � 6 = 24 24 : 2 = 12

Stigagjöf: Fyrir hvern reit, sem 
leikmaður merkir sér, fær hann 1 stig. 
Þar að auki fær hann 1 stig fyrir 
hvern reit sem liggur að reit sem 
merktur er honum. Það nægir að 
reitur hafi horn sameiginlegt merkt-
um reit.

Hér á eftir er hluti af spilaborðinu. 
Tölurnar 6 og 19 eru þegar merktar. 
Ef leikmaðurinn fær 12 hlotnast 
honum 3 stig:

5 6 7

12 13 14

19 20 21
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Tómatsósa bjargaði lífi drengs
Leifur Lárusson, 10 ára, var 
svo óheppinn að borða rósakál 
í kvöldmat í gær. Faðir Leifs 
brást snögglega við og hringdi 
á sjúkrabíl. Tuttugu mínútum 
síðar var Leifur kominn í 
meðferð á sjúkrahúsinu. „Ég hélt að ég 
væri að borða kjötbollur,“ útskýrði Leifur. 
Læknarnir á sjúkrahúsinu reikna með að 
Leifur hafi borðað sjö rósakálshöfuð sem 
samtals vega 140 grömm. „Aðeins þrjú 
slík rósakálshöfuð eru lífshættuleg fyrir 
börn,“ sagði María barnalæknir. „Tómat-
sósan bjargaði lífi Leifs. Hann smurði svo 
mikilli tómatsósu á kálið að hann fann 
ekkert bragð af rósakálinu.“ „Einmitt,“ 
sagði Leifur. „Héðan í frá mun ég maka 
tómatsósu á allan mat. Það er málið!“

Matreiðslukennari fékk  
kennsluverðlaun
Olga Ólafsdóttir matreiðslu-
kennari fékk í síðustu viku 
verðlaun fyrir vel heppnaða  
kennslu í matreiðslu. Hún 
gaf fimm nemendum súkku-
laðihúðaða hákarlsbita. 
Nemendurnir fengu 18 bita 
hver með því skilyrði að 
þeir settu alla bitana upp  
í sig í einu.
„Þarna fengu nemendurnir mjög hollan 
mat“, sagði hinn stolti kennari, „en þeir 
lærðu um leið að ekki er allt sem sýnist.“

Naut át heimavinnuna
Dísa Jónsdóttir, 11 ára stelpa frá Undra-
landi í Sagnasveit, varð fyrir furðulegri 
reynslu á leiðinni í skólann í síðustu viku. 
Hún fór að heiman á tilsettum tíma. Fimm 
mínútum síðar var hún komin heim til  
vinkonu sinnar, Völu, á næsta bæ. Því  
miður var Vala lasin þannig að Dísa hélt 
áfram ein síns liðs. Hún stytti sér leið 
með því að fara yfir túnið og það var 
þá sem hún mætti ógnarstóru nauti. Það 
hafði líklega sloppið úr fjósinu og stóð 
skyndilega beint fyrir framan hana. Fyrst 
stóð það grafkyrrt og starði á Dísu en 
síðan færði það sig nær og nær og byrjaði 
að froðufella. Dísa, sem er hugrökk stelpa, 
vildi helst taka á rás til baka en hún vildi 
mæta á réttum tíma í skólann kl. 8:45. Hún 
þurfti því að hræða nautið burt. Þegar hún 

Ja, þetta stendur 
svart á hvítu í blaðinu!Eru þessar sögur sannar?

ÝkjusagnablaDiDi i

komst heilu og höldnu í skólann sagði hún 
kennaranum eftirfarandi sögu:
„Ég ákvað því að hræða bola í burtu. Þess 
vegna opnaði ég skólatöskuna, þreif upp 
möppuna með heimaverkefnunum og veif-
aði henni framan í hann. En skyndilega 
opnaðist mappan og öll blöðin þeyttust 
úr möppunni og lentu beint fyrir framan 
bola. Þá byrjaði boli að háma í sig blöðin 
og hann hætti ekki fyrr en hann hafði 
kokgleypt hvert einasta blað! Þess vegna 
get ég því miður ekki afhent heimavinn-
una sem ég átti að skila í dag.“
Það tók Dísu korter að ganga frá  
Völu til skólans, svolítið lengri  
tíma en venjulega. Samt  
komst hún til allrar  
hamingju í skólann  
aðeins 10 mínútum  
of seint.

töflurnar á valdi sínu er mikilvægt að 
þeir æfi sig mikið í þessum efnum, til 
dæmis með ýmsum teningaspilum.

Erfiðari	verkefni	og	raunverk-
efni
Þrautalausnir
Nemendur æfa sig meira í að lesa 
orðadæmi og þrautalausnaverkefni. 
Frekar létt orðadæmi eru t.d. á 
verkefnablöðum 103–107 (Heilabrot 
6–10) í verkefnahefti Sprota 2b, en 
einnig má benda á eftirfarandi 
verkefnablöð þar sem fara saman 
lestur og þrautalausnir: 3.41–3.44 
(Heilabrot 1–4, deiling) í verkefnahefti 
Sprota 3b, 4.32–4.35 (Heilabrot 1–4) í 
verkefnahefti Sprota 4a, 4.50–4.51 
(Heilabrot 8–9), 4.96 (Hve stór eru 
herbergin?) og 4.121 (Heilabrot 
– Almenn brot).

Nr. 55
Nemendur nota upplýsingarnar á 
auglýsingaspjaldinu til að leysa 
verkefnið.

Auðveldari	verkefni
Kennari aðstoðar nemendur við 
lesturinn og til að skilja textann. Það 
er einkar góð hjálp í því að kennari 
lesi textann fyrir nemendur einu 
sinni áður en þeir byrja á verkefn-
unum, ekki einungis dagblaðstextana 
heldur einnig verkefnatextana. Þar að 
auki má biðja nemendur að endur-
segja textana með eigin orðum.

Gott er að nemendur vinni saman 
í pörum. Þá má velja saman nemanda, 
sem á erfitt með lestur, og annan 
sem á auðvelt með að lesa.

Hafi nemendur ekki staðreynda-
þekkingu eins og margföldunar-

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 110
Samræðumynd
Dagblaðsgreinarnar á þessari 
blaðsíðu hafa að geyma upplýsingar 
sem nemendur þurfa til að leysa 
verkefnin á næstu blaðsíðu.

Aðalmarkmiðið með þessari opnu 
er að nemendur æfist í að lesa hvers-
dagslegan texta í þeim tilgangi að 
greina stærðfræðileg viðfangsefni 
hans.

Vinnuna við þessa texta þarf að 
skoða út frá lestrarfærni nemenda og 
lestrarkennslunni að öðru leyti. 
Kennari þarf að meta hvort í 
vinnunni með þessa opnu skuli taka 
mið af mismunandi getu nemenda 
þannig að þeir sem þurfa sérstaka 
aðstoð við lesturinn fái hana. Til 
dæmis getur kennari í upphafi lesið 
textann í heild einu sinni fyrir 
nemendur – eða með þeim – áður 
en þeir einhenda sér í að vinna 
verkefnin á bls. 111.

 Bls. 111
Nr. 52–53
Nemendur lesa dagblaðsgreinarnar á 
blaðsíðu 110 til að vinna verkefnin. 
Sum þeirra krefjast ekki útreikninga, 
aðeins þess að nemendur lesi og 
skilji bæði hvað verkefnið gengur út 
á og textann í greininni þannig að 
þeir geti greint þar hinar réttu 
upplýsingar. Önnur verkefni fela í sér 
að hluta flókna útreikninga. Til að 
leysa þau má benda nemendum á að 
gagnlegt getur verið að búa til 
stærðfræðilíkan, til dæmis eins og 
þetta í verkefni 53b:

3

?

7 rósakál

140 grömm

Viðfangsefni
■ Reikningur dæma úr daglegu 

lífi
■ Orðadæmi
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Lestu Ýkjusagnablaðið á vinstri blaðsíðunni til að finna svörin  
við eftirfarandi spurningum.

52	 a	 	Hve langan tíma var Dísa  
á leiðinni að heiman til Völu?

	 b	 Hvenær byrjaði skólinn á morgnana?

	 c	 	Hvenær lagði Dísa af stað að heiman  
daginn sem hún mætti nautinu?

53	 a Hve mörg rósakál borðaði Leifur?

 b	 Hve mikið vega þrjú rósakál?

54	 a	 Hve marga hákarlsbita fékk hvert barn?

	 b	 Hve marga hákarlsbita gaf Olga kennari nemendunum  
  fimm samtals?

Auglýsingin hér til hliðar er úr Ýkjusagnablaðinu.

55	 a	 Í hve mörgum pokum eru tvær bollur?

	 b	 	Hve margar bollur eru samtals í 14 pokum?

	 c	 	Hve margir pokar fást fyrir 25 000 kr.?

	 d	 Hve margar bollur fást fyrir 25 000 kr.?

Kaupið  
14 bollupoka  

á 5000 krónur!
Í helmingnum af  

pokunum eru tvær 
bollur, í hinum  

helmingnum eru  
þrjár bollur.

leikmaður að ákveða hvort talan á 
teningnum skuli tákna einingar, tugi, 
hundruð eða þúsund og skráir hana í 
réttan dálk.

Þegar leikmaður hefur kastað 
teningnum átta sinnum leggur hann 
saman tölurnar. Sá vinnur sem kemst 
næst tölunni 10 000.

Athugið: Ekki er leyfilegt að fara 
yfir 10 000. Ef leikmaður gerir það 
hefur hann þar með tapað spilinu.

Afbrigði af þessu spili er Hver 
kemst næst 1000? Leikmenn kasta 
einnig 8 sinnum og láta tölurnar á 
teningnum tákna annaðhvort 
hundruð, tugi eða einingar.

Hver	kemst	næst	10	000?	(spil)
Búnaður. Teningur.

Leikmenn búa til töflu eins og 
þessa:

Þúsund Hundruð Tugir Einingar

4

6

3

6

5

6

5

1

SUMMA 9 1 1 7

 
Leikmenn kasta teningi til skiptis, 
samtals 8 sinnum hver. Í hvert skipti, 
sem kastað er, þarf viðkomandi 

Búa	til	orðadæmi
Nemendur geta búið til sín eigin 
orðadæmi. Þeir geta blaðað í 
dagblöðum til að finna meira eða 
minna sennilegar „staðreyndir“ sem 
þeir geta stuðst við. Þeir þurfa einnig 
að gera tillögu að lausn fyrir hvert 
dæmi.

Nemendur geta unnið saman tveir 
og tveir við þetta verkefni. Hvert par 
býr þá til 4–6 verkefni ásamt tillögum 
að lausnum. Síðan velja þeir eitt 
verkefnið sem þeir afhenda kennara. 
Kennari velur nokkur verkefnanna, 
ljósritar þau á blað og afhendir öllum 
nemendum sem spreyta sig á að 
leysa þau.
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Reiknaðu	dæmin.

1	 a	 			234	 b	 			199	 c	 			4357	 d	 			5482
	 	 +	152	 	 +	235	 	 +		1425	 	 +	2246

2	 a	 			358	 b	 			181	 c	 			500	 d	 			9613
	 	 –			124	 	 –				35	 	 –		348	 	 –		2338

3 Skiptu	peningunum	jafnt	milli	barnanna	og	skráðu	það		
	 sem	deilingardæmi.

4 Reiknaðu	dæmin.
	

5	 	Eva á 200 krónur. Hún kaupir blýant fyrir 65 krónur  
og yddara fyrir 79 kr. 
Hvað á hún afgangs af peningunum?

6	 	Í matjurtagarði eru fjórar raðir með salathöfðum. 
Í hverri röð eru 8 salathöfuð. 
Hve mörg salathöfuð eru í garðinum?

a	 5	·	5

b	 6	·	6	

c	 7	·	3

d	 	8	·	5

e	 6	·	7	

f	 9	·	7

g	 24	:	6

h	 45	:	5	

i	 64	:	8

j	 	18	:	3

k	 42	:	7	

l	 63	:	9

a 		 c 

b d

11 • Reikningur

Raunverkefni
Búðarleikur
Eftirsóknarvert er að nemendur fái 
mikla þjálfun í verkefnum sem 
tengjast daglegu lífi. Í kennslustofunni 
er ekki mikið pláss til að geyma 
marga hluti; lausnin getur verið sú að 
allir nemendur hafi með sér að 
heiman nokkra smáhluti eða að þeir 
klippi myndir út úr auglýsinga- 
bæklingum frá leikfangaverslunum 
eða öðrum verslunum og lími þær á 
pappaspjöld.

Láta má nemendur verðleggja 
vörurnar en kennari þarf að ákveða á 
hvaða talnasviði verðið má vera. 
Mælt er með að verðið sé hærra en 
100 þannig að nemendur komist 
fljótlega upp í 1000 og hærra.

Einnig má gera búðarleikinn 
umfangsminni með því að láta 

Það skiptir meira máli að nem-
endur þrói með sér skilning á 
uppbyggingu talnakerfisins, þ.e. í 
einingar, tugi og hundruð, frekar en 
að þeir „staglist“ skilningslaust á 
hinum hefðbundnu samlagningar- og 
frádráttaraðferðum. Gera má 
sætiskerfið áþreifanlegt með pen-
ingum.

Ef til vill þurfa nemendur að æfa 
sig í að ná tökum á staðreyndaþekk-
ingu í samlagningu með eins stafs 
tölum og litlu margföldunartöflunni. 
Gott er að nota spil í þessum 
tilgangi.

Erfiðari	verkefni
Nemendur, sem ráða við erfiðari 
verkefni, geta sleppt bls. 113 og 
byrjað á næstu opnu.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 112 Próf
Nr. 1
Nemendur reikna samlagningar-
dæmin.

Nr. 2
Nemendur reikna frádráttardæmin.

Nr. 3
Nemendur skipta peningunum og 
skrá skiptinguna sem deilingardæmi.

Nr. 4
Nemendur reikna dæmin.

Nr. 5–6
Nemendur leysa orðadæmin.

 Bls. 113 Æfingasíða 1
Nr. 56
Nemendur skrifa töflurnar upp og 
fylla þær út. Tilgangurinn með 
þessum verkefnum er að efla 
talnaskilning nemenda og hæfni 
þeirra til að hugsa um gildi tölu-
stafanna eftir sætum. Með því að 
bæta 10 við eða draga 10 frá tölu 
stækkar eða minnkar tölustafurinn í 
tugasætinu um 1. Með því að bæta 
100 við eða draga 100 frá stækkar 
eða minnkar tölustafurinn í hundr-
aðasætinu um 1.

Nr. 57
Nemendur teikna peninga til að 
tákna tölurnar og reikna samlagn-
ingardæmin.

Nr. 58
Nemendur reikna samlagningardæmin.

Nr. 59
Nemendur reikna frádráttardæmin.

Auðveldari	verkefni
Fá má nemendum, sem eiga erfitt 
með prófið og að leysa verkefnin á 
bls. 112, fleiri verkefni á bls. 48–62 í 
æfingahefti Sprota 4b.

Viðfangsefni
■ Samlagning og frádráttur með 

þriggja og fjögurra stafa tölum
■ Margföldun og deiling
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56 Ljúktu	við	töflurnar.

a -10 +10 b -100 +100

25 35 45 117 217 317
63 185

141 340

158 	 406	

179 681

234 777

57 Sýndu dæmin með því að teikna peninga. Leggðu síðan saman.

	 a	 			127	 b				262	 c				175	 d				438	
	 	 +	138	 	 +	151	 	 +	268	 	 +	374

58 Leggðu	saman.

	 a	 			1123	 c				4142	 e				1022	 g				1523
	 	 +	2305	 	 +	1183	 	 +	3369	 	 +	3278

	 b	 			3312	 d				5275	 f	 			9137	 h				2629
	 	 +	4257	 	 +	2382	 	 +			248	 	 +	3085

59 Reiknaðu	dæmin.

	 a	 			523	 c				824	 e				921	 g				631
	 	 –	203	 	 –		519	 	 –	480	 	 –	424

	 b	 	1654	 d				2718	 f	 			4319	 h			2583
	 	 –	273	 	 –	1443	 	 –	1237	 	 –		178

Æfingasíða	1

ÆFINGAHEFTI 4b BLS. 48–53

Markmiðið í spilinu er að tæma 
sparibauk andstæðingsins. Spilið 
getur því haldið áfram þar til annar 
sparibaukurinn er tómur (það getur 
reyndar tekið alllangan tíma); einnig 
má spila í fyrir fram ákveðinn tíma, 
t.d. 10 mínútur. Sá vinnur sem á meiri 
peninga þegar tíminn er liðinn.

Hver	fær	röð?	(spil)
Búnaður: Hundraðtafla (verkefnablað 
4.58 (Hundraðtafla) í verkefnahefti 
Sprota 4a), spilaskífa sem skipt er til 
helminga í svæðin Meira og Minna, 
spilaskífa með tölunum 1–10 
(verkefnablað 4.125 (Tvær spilaskífur, 
1–10 og Meira og minna)), 12 
spilapeningar handa hverjum leik-
manni, hver með sinn lit.

MinnaMeira

4

1 5

6

2 7

3

8 9

10

Markmiðið í spilinu er að fá fjóra 
spilapeninga hvern á eftir öðrum 
annaðhvort lárétt, lóðrétt eða á ská. 

Leikmenn snúa bréfaklemmu á 
töluspilaskífunni til skiptis og skrá 
töluna hjá sér. Þar næst velur 
leikmaður tölu úr hundraðtöflunni. 
Loks snýr hann hinni spilaskífunni 
(Meira/Minna). Ef bréfaklemman 
stoppar á Meira bætir leikmaður 
tölunni, sem hann fékk á töluspila-
skífunni, við töluna sem hann valdi á 
hundraðtöflunni og leggur spila-
pening sinn á svarið. Ef bréfak-
lemman stoppar á Minna dregur 
leikmaður tölu spilaskífunnar frá 
tölunni sem hann valdi á hundrað-
töflunni og leggur spilapening sinn á 
það svar.

Dæmi:
Töluspilaskífan sýnir töluna 8, 
leikmaður velur 40 á hundraðtöfl-
unni. Hann snýr nú hinni spilaskífunni 
sem bendir á Minna. Þá dregur 
leikmaður töluna 8 frá 40 og leggur 
spilapening í sínum lit á reitinn á 
hundraðtöflunni með tölunni 32. 
Hefði spilaskífan sýnt Meira hefði 
leikmaður sett spilapeninginn á 48.

Sá vinnur sem er fyrstur að fá 
fjóra spilapeninga í röð.

Spilið er fyrir tvo leikmenn. Hvor 
leikmaður á að teikna á blað stóran 
sparibauk. Í sparibaukinn leggja 
leikmennirnir einn hundraðkall, einn 
fimmtíukall, fimm tíkalla, tvo fimm-
kalla og þrjá krónupeninga (sjá 
verkefnablöð 59–61(Myntir 1–3) í 
verkefnahefti Sprota 2b.

Leikmenn kasta tveimur teningum 
til skiptis 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 töluna 3 tákna 9. 
Sá sem kastar teningunum á að fá þá 
upphæð frá andstæðingnum sem 
margfeldið segir til um. Ef upp koma 
tölurnar 5 og 4 á teningunum fær 
leikmaðurinn 4 � 5 = 20 kr. frá 
andstæðingnum.

nemendur velja sér nokkrar vörur, 
t.d. úr vörulista. Síðan reikna þeir út 
hvað vörurnar kosta og skrá dæmin í 
reikningshefti sín. Kennari ræðir við 
nemendur um hinar ýmsu aðferðir 
við skráninguna. Hún þarf að vera 
þannig að annar nemandi geti 
auðveldlega séð svarið og skilið 
útreikningana.

Safna	og	eyða	peningum	(spil)
Sjá verkefnablað 4.10 (Safna og eyða 
peningum) í verkefnahefti Sprota 4a. 
Einhverjir nemendanna geta notað 
kennslupeninga en aðrir skrá 
útreikningana og upphæðirnar niður 
á eyðublað eins og lýst er á bls. 99.

Sparibaukurinn	(spil)
Búnaður: Blað, kennslu-
peningar, teningur og ef til 
vill spilaskífa.
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60	 	Í flösku voru 350 ml af vatni. Vala notaði 135 ml  
af vatninu í blöndu. 
Hve mikið vatn var eftir í flöskunni.

61	 	pétur fékk 3160 stig í tölvuleik.  
Unnur fékk 1572 stigum meira en pétur. 
Hve mörg stig fékk Unnur?

62	 	Á fótboltaleik voru 2158 áhorfendur. Á öðrum leik voru  
4614 áhorfendur. Hve margir áhorfendur voru á þessum  
fótboltaleikjum samtals?

63	 	Í skíðagöngu á vegum skólans tóku 217 stelpur þátt.  
Strákarnir voru 38 færri. Hve margir voru strákarnir?

64	 	Kári átti 400 kr. meira en Þrúður. Samtals áttu þau 2000 kr.  
Hve mikla peninga átti hvort þeirra um sig?

65	 Hverjar	eru	sjö	næstu	tölur	í	talnarununum?

	 a	 6,					12,					18,					…	 d	 132,						121,					110,					…

	 b	 7,					14,					21,					…	 e	 356,					349,					342,					…

	 c	 8,					16,					24,					…	 f	 		59,							60,						62,					…

66 Hvað kosta gjafirnar í hverju verkefni samtals.  
 Skráðu það í íslenskum krónum?
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1 NOK = 20 ísl. kr. 1	$ = 110 ísl. kr.

a  b c   57 NOK 1014 NOK 725 NOK

350 

135

3160

1572Pétur

?

Unnur
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ÆFINGAHEFTI 4b BLS. 52–59

Nemendur leysa þrautirnar með 
aðferðum sem þeir kjósa sjálfir. Vasa-
reiknir er sjálfsagt hjálpartæki hér því 
að mestu skiptir að nemendur geti 
gert sér grein fyrir hvaða reikniað-
gerð á að nota en ekki að þeir geti 
reiknað með háum tölum.

Auðveldari	verkefni
Rétt er að leyfa nemendum að nota 
vasareikni við dæmi 66.

Erfiðari	verkefni
Nemendur búa til talnarunur af 
erfiðara tagi. Dæmi:
– talnarunur þar sem tölurnar 

hækka um sömu tölu: 162 – 185 
– 208 – 231 (+ 23 í senn)

– talnarunur þar sem mismunur 
talnanna hækkar – eða lækkar – 
um sömu tölu (47 – 52 – 62 – 77 

Ástæður þess að hún flýgur að nóttu 
til eru taldar þær m.a. að ránfuglar 
eigi erfiðara með að koma auga á 
hana, auk þess sem kaldara er að 
næturlagi og það auðveldar henni að 
kæla sig og spara þar með bæði vatn 
og orku. Maríuerlan er um 24 
sólarhringa að fara 6000 km leið til 
Senegal.

Niðurstöður nýlegra rannsókna á 
ferðum kríunnar hafa birst í tíma-
ritinu PNAS (Proceedings of the 
National Academy of Sciences) og 
skemmtileg frétt þar um birtist í 
Morgunblaðinu 12. janúar 2010.

Krían, sem flaug frá Englandi til 
Ástralíu flaug um 275 km á dag en 
kríur sem fara frá Íslandi til Suður-
Íshafsins eru u.þ.b. 105 daga á 
leiðinni. Á bakaleiðinni fer hún um 
520 km á dag.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 114 Æfingasíða 2
Nr. 60–64
Nemendur leysa orðadæmin. Hægt 
er að leysa dæmin á marga vegu en 
ef einhverjir nemendur „standa alveg 
fastir“ getur verið hjálp í því að 
benda þeim á að teikna stærðfræði-
líkan, sbr. tillögurnar við tvö fyrstu 
dæmin. Önnur leið er að teikna 
talnalínu og reikna á henni.

Við verkefni 64 getur þetta 
stærðfræðilíkan hjálpað:

2000 kr.
400 kr.

Kári

Þrúður

Nr. 65
Nemendur halda áfram með talna-
runurnar og skrifa sjö næstu tölur í 
hverri.

Nr. 66
Nemendur breyta upphæðunum  
í norskum krónum og dollurum í 
íslenskar krónur.

 Bls. 115 Við vinnum saman.
Nr. 67–69
Hér liggur beint við að láta nem-
endur afla upplýsinga um farfuglana 
sem koma við sögu, svo og að skoða 
landakort og finna vetrardvalarstaði 
þeirra. 

Benda má nemendum á að nota 
talnalínu.

+60 km

+60 km +120 km +180 km +1200 km

+60 km+60 km +60 km

Grágæsin flýgur í einni lotu til 
Skotlands, um 60 km á klst. í logni. 
(Hún notar gjarnan meðvind og er 
þá fljótari.) Grágæsin er því um 20 
klst. á leiðinni.

Maríuerlan fer suður fyrir Sahara-
eyðimörkina og flýgur um 40 km á 
klst. Gert er ráð fyrir að hún sé á 
flugi um 6–8 klst. á sólarhring. 

Viðfangsefni
■ Reikningur með reikniaðgerð-

unum fjórum
■ Talnarunur
■ Orðadæmi, þrautalausnir
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67	 Grágæsin dvelur á norðanverðum Bretlandseyjum á veturna. 
 Vegalengdin, sem hún þarf að fljúga, er um það bil 1200 kílómetrar. 
 Grágæsin flýgur um 60 km á klukkustund.

 Hve margar klukkustundir er grágæsin  
 á flugi á leiðinni til Bretlands?

68	 	Maríuerlan fer alla leið til Senegal og fleiri  
landa í Vestur-Afríku til vetrardvalar. Hún þarf  
að fljúga um það bil 6000 km. Hún flýgur  
á nóttunni, um 250 km á hverri nóttu. 

 Hvað er hún marga sólarhringa á leiðinni?

69	 	Kría, sem merkt hafði verið á Englandi, flaug þaðan til Ástralíu  
á þremur mánuðum. Vegalengdin er 22 000 kílómetrar.  
Ef reiknað er með að krían hafi verið 80 daga á flugi –  
hvað flaug hún þá langt á dag?

70	 	a Krían er einnig algeng á Íslandi. Hún er mikill  
 flugfugl. Á veturna dvelur hún á Suður-Íshafinu.  
 Til að komast þangað flýgur hún um það bil  
 34 650 kílómetra. Hún flýgur ekki beina leið.  
 Reiknað er með að hún fljúgi 330 km á dag.  
 Finndu hvað hún er marga daga á leiðinni. 
 
b Krían flýgur um það bil 25 700 km til baka Íslands og 
 fer því beinni leið en á suðurleiðinni. Hún er um það bil  
 59 daga á leiðinni. Hve langt flýgur hún þá á dag?	

Tillögur að fleiri slíkum verkefnum:
38 – 26 – 2 – 19
9 – 36 – 3 – 4
17 – 13 – 5 – 12
18 – 32 – 48 – 50
56 – 54 – 9 – 6
76 – 6 – 19 – 4
20 – 2 – 25 – 5
6 – 42 – 7 – 49

Heilabrot:	Finndu	svörin
Á verkefnablaði 4.129 (Finndu svörin) 
þurfa nemendur bæði að leggja 
saman, draga frá, margfalda og deila 
með sömu tölum.

Nemendur fá gefin upp nokkur 
talnapör og nota þau til að búa til 
dæmi í reikniaðgerðunum fjórum, 
eitt í hverri aðgerð. 
Dæmi:

Talnapar: 25 og 5

Samlagning 25 + 5 = 30

Frádráttur 25 – 5 = 20

Margföldun 25 � 5 = 125

Deiling 25 : 5 = 5

Síðan eiga nemendur að finna öll 
svörin í reitunum til hægri og lita þá. 
Þegar nemendur hafa lokið við öll 
talnapörin og reiknað dæmin rétt 
mun svarið með spurningunni birtast.

Talnabrögð
Nemendur vinna eftirfarandi verkefni 
í hópum:
– Skrifa niður þriggja stafa tölur með 

mismunandi tölustöfum.
– Búa til nýjar tölur með því að 

skipta á fyrsta og síðasta tölustaf. 
Dæmi: 146 verður þá 641.

– Finna mismun þessara tveggja talna 
(þ.e. 641 – 146 = 495).

– Skipta á fyrsta og síðasta tölustaf í 
svarinu (þ.e. 495 verður 594).

– Leggja saman síðustu tvær 
tölurnar (þ.e. 495 + 594 = 1089).

– Endurtaka þetta allt með annarri 
þriggja stafa tölu.

– Hvað gerist?

Niðurstaðan verður alltaf summan 
1089!

Raunverkefni
Allt	er	þá	þrennt	er
Nemendur fá fjórar mismunandi 
tölur. Þrjár af tölunum eiga saman að 
einhverju leyti en sú fjórða passar 
ekki við. Nemendur eiga að finna 
hver sú tala er með því að búa til 
reikningsdæmi úr hinum tölunum. 
Nota má allar reikniaðgerðirnar 
fjórar.

Dæmi:
Tölurnar eru: 28 – 4 – 12 – 7
28 : 4 = 7; 28 : 7 = 4; 4 � 7 = 28.
Talan 12 passar hér ekki við.

Tölurnar eru: 4 – 6 – 3 – 7
4 + 3 = 7; 7 – 3 = 4; 7 – 4 = 3
Talan 6 passar hér ekki við.

– 97 – 123 (fyrst + 5, síðan + 10, 
þar næst + 15 o.s.frv.)

– rúmfræðilegar talnarunur (marg-
földun með sömu tölu): 2 – 4 – 8 
– 16 – 32 – 64 (• 2)

Nemendur fá einungis tölurnar 1 og 
4. Lausnirnar eru margar, m.a.:
a 1 – 4 – 7 – 10 … Tölurnar stækka 

um 3 í hvert sinn
b 1 – 4 – 8 – 13 … Tölurnar stækka 

fyrst um 3, síðan um 4, þar næst 
um 5 o.s.frv.

c 1 – 4 – 10 – 19 …Tölurnar fara 
stækkandi þannig: fyrst um 3, þar 
næst um 6, síðan um 9 o.s.frv.
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Tölfræði12

Í töflunni má sjá veðrið í hádeginu einn dag í mánuðum  
júlí–október eitt árið.

Til að finna upplýsingar um 
úrkomu geta nemendur annaðhvort 
mælt hana sjálfir með því að nota 
mæliglas, sem mælir millimetra, eða 
fundið upplýsingarnar á vef Veður-
stofunnar.

Auðveldari	verkefni
Nemendur vinna saman í skólanum 
við að afla umbeðinna upplýsinga, 
annaðhvort í litlum hópum eða með 
öllum nemendahópnum.

Erfiðari	verkefni
Á heimasíðu Veðurstofunnar geta 
nemendur fundið niðurstöður 
mælinga frá t.d. síðasta mánuði á 
nokkrum stöðum á landinu. Fá má 
nemendum það verkefni að finna 
niðurstöður mælinga, t.d. um 
úrkomu, frá ákveðnum stöðum á 

■ Stundum sendir Veðurstofan út 
aðvörun vegna veðurs. Hvers vegna 
er það mikilvægt? (Það getur komið 
sér vel ef við ætlum að skipuleggja 
ferðalag, sjómenn þurfa að vita hvort 
óhætt er að fara á sjó, bændur þurfa 
að vita hvort von er á rigningu eða 
þurrki um hásláttinn o.fl.)

 Bls. 117
Nr. 1
Nemendur safna upplýsingum um 
veðrið í eina viku. Sú vinna getur 
verið heimavinna nemenda. Upp-
lýsingarnar um sólarupprás og 
sólsetur má fá í Almanaki Háskólans.

Nemendur skrá upplýsingarnar inn 
í töflu eins og þá sem sýnd er á bls. 
117. Nota skal einn dálk fyrir hvern 
dag.

12	 Tölfræði

Í	þessum	kafla	læra	nemendur	að	
gera	tölfræðilegar	kannanir	sem	
byggjast	bæði	á	niðurstöðum	
mælinga	og	spurningum	sem	þeir	
leggja	fyrir.	Aðaláherslan	er	lögð	á	
að	flokka,	telja	og	sýna	gögn	í	
töflum	og	súluritum,	svo	og	að	
lesa	úr	súluritum	og	nota	töflur.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 116
Samræðumynd
Kennari og nemendur ræða saman 
um hvaða veðurfarsupplýsingum er 
venjulega safnað: um hita, úrkomu, 
vind. Nemendur íhuga hvers vegna 
menn hafa svo mikinn áhuga á 
þessum upplýsingum. Það er háð 
ýmsum þáttum:

Ef við ætlum í ferðalag viljum við 
ef til vill frekar sólríkt og hlýtt veður. 

Á veturna kjósum við líklega 
frekar kulda og mikinn snjó.

Einhverjir vilja ef til vill frekar fá 
vætu fyrir garðinn sinn eða túnið.

Ef við erum með ísbúð á sumrin 
þurfum við að panta fyrir fram 
mikinn lager ef Veðurstofan tilkynnir 
að mjög heitt verði í veðri næstu 
daga. Hins vegar kjósa verslanamið-
stöðvarnar frekar rok og rigningu í 
vissu þess að fólk fari frekar í 
innkaupaleiðangra en vera úti í slíku 
veðri.

Kennari ræðir við nemendur um 
veðurkortið.
■ Hvað segir veðurkortið okkur?
■ Hvaða veðráttu sýnir kortið allt í 

kringum landið?

Viðfangsefni
■ Safna upplýsingum og skrá 

þær í töflu
 
Búnaður	
■ Búnaður til að safna upp-

lýsingum um veður
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1 Fylgstu með veðrinu í eina viku.

 a Hvenær kemur sólin upp? Hvenær sest sólin?

 b  Hvernig er veðrið? Er sólskin     , skýjað         eða      rigning?

 c Mældu hitann.

 d Mældu úrkomuna.

 Búðu til töflu og skráðu niðurstöðurnar í hana.
 

2 Skoðaðu töfluna á bls. 116.

 a Á hvaða stað var heitasti dagurinn?

 b  Í hvaða mánuði var það?

 c  Á hvaða stað og í hvaða mánuði var hitinn lægstur?

 d Hve miklu heitara var á Blönduósi í júlí en í september?

 e Hve miklu kaldara var á Akureyri í október en í ágúst?

 f Hvar lækkaði hitinn mest frá júlí til október?

mánud. þriðjud. miðvikud. fimmtud. föstud.

Sólin kemur upp  8:38  8:41

Sólin sest 17:25 17:22

Veður

Hitastig 12° 14°

Úrkoma 8 mm

auðvelt sé að bera saman hina ýmsu 
staði, t.d. eina töflu fyrir hvern dag.

Mánudagur

Reykjavík Khöfn London

Veður Skýjað Sól Rigning

Hitastig °C –2 12 8

Að lokum semja nemendur stutta 
greinargerð um mismuninn á veðri 
milli staðanna sem þeir skoðuðu.

Skemmtilegt er að safna upp-
lýsingum um veður á hverjum degi 
en ef kennara hentar ekki að dreifa 
verkefninu yfir langan tíma má nota 
sögulegar upplýsingar eins og sýndar 
eru á bls. 118. Upplýsingar í þá veru 
má fá á heimasíðu Veðurstofunnar, 
www.vedur.is.

landinu og bera þær saman. Hvar var 
mest úrkoma? Hvar var minnst 
úrkoma? o.fl.

Raunverkefni
Frekari	tölfræðilegar	upplýs-
ingar	um	veðrið	
Ef kennari og nemendur hafa aðgang 
að dagblöðum þar sem birt eru 
veðurkort og yfirlit yfir veður má 
nota slíkar upplýsingar sem grunn að 
því að safna tölfræðilegum upp-
lýsingum um veður. 

Nemendur geta fundið upplýsingar 
um veður í sínu nánasta umhverfi 
eða frá öðrum stað í veröldinni. Þeir 
geta unnið saman í hópum. Hver 
nemandi ber þá ábyrgð á að safna 
upplýsingum frá „sínum stað“. Þær 
skulu skráðar í töflu þannig að 



118 119

118
12 • Tölfræði

	

3		 	Hér sérðu yfirlit yfir veðrið í maí  
á einum stað á landinu. 
Búðu til töflu yfir hve marga daga  
var sólskin, skýjað og rigning  
þennan mánuð.

 

4  Þetta súlurit sýnir veðrið í júní  
sama ár á sama stað.  
Búðu til töflu þar sem fram kemur  
hve marga daga var sólskin, skýjað  
og rigning.

5 Taflan sýnir veðrið  
 í  júlí sama ár og á  
 sama stað. 
 Búðu til súlurit 
 sem sýnir þetta.

Veður Fjöldi daga

5

0

Fjöldi daga

15

10

Veður Fjöldi daga

16

9

6

Maí

Erfiðari	verkefni
Þrautalausnir
Stórt skordýr borðaði 54 minni 
skordýr á 4 dögum. Stóra skordýrið 
borðaði á hverjum degi 5 fleiri lítil 
skordýr en það gerði daginn áður.

Hve mörg lítil skordýr borðaði 
stóra skordýrið:
a fyrsta daginn?
b fjórða daginn?
Lausn:

+5

1.
Fjöldi 
daga

Fj
öl

di
 s

ko
rd

ýr
a

2. 3. 4.

+10

+15

Að lokum má teikna súlurnar, t.d. á 
rúðustrikaðan pappír, með stórum 
reitum þannig að hver reitur tákni 
einn kubb.

Þessa aðferð má einnig nota á bls. 
119. Þá eru kubbarnir jafn margir og 
millimetrar úrkomu í hverju mæli-
glasi.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 118 
Nr. 3
Nemendur búa til töflu sem sýnir 
hve marga daga var sólskin, skýjað og 
rigning þennan maímánuð.

Nr. 4
Nemendur lesa úr súluritinu upp-
lýsingar um veðrið í júní og skrifa 
niðurstöðurnar í töflu eins og þá 
sem þeir bjuggu til í verkefni 3.

Nr. 5
Nemendur búa til súlurit eins og í 
verkefni 4 á grundvelli gagna í 
töflunni yfir veðrið í júlí.

 Bls 119
Nr. 6
Nemendur nota upplýsingarnar, sem 
mæliglösin veita, til að búa til súlurit 
sem sýnir hve mikið rigndi á fimm 
dögum. Síðan svara nemendur 
spurningunum út frá súluritinu.

Nr. 7
Nemendur búa til súlurit út frá 
gögnunum í töflunni og svara 
spurningunum.

Auðveldari	verkefni
Einföld leið til að búa til súlurit er að 
nota legókubba, unifix-kubba eða 
eitthvað þess háttar. Til að vinna 
verkefnið efst á bls. 118 geta nem-
endur t.d. notað bláa kubba til að 
tákna rigningardaga, rauða kubba til 
að tákna skýjaðan himin og gula 
kubba til að tákna sólskinsdaga. Til að 
sýna þetta skýrt og greinilega má 
leggja bláan kubb ofan á hvert tákn í 
töflunni fyrir rigningardag, rauða 
kubba ofan á skýjatáknin og gula 
kubba á sólartáknin. Síðan er 
kubbunum safna saman og þeim 
staflað upp í súlu, hverja í sínum lit.

Viðfangsefni
■ Búa til og lesa úr töflum og 

súluritum
■ Safna upplýsingum um 

niðurstöður mælinga
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Niðurstöður	mælinga

6 Yfirlitið sýnir hve mikið rigndi á einum stað í 5 daga.

  

 

 a Búðu til súlurit sem sýnir
  hve mikið rigndi.

 b Hvaða dag rigndi mest?

 c Hvaða dag rigndi minnst?

 d  Hve mikið rigndi alls þessa daga?

7 Taflan sýnir hve mikið rigndi eina viku í maí eitt árið 
 á ýmsum stöðum á Íslandi.

 a   Búðu til súlurit sem sýnir
  hve mikið rigndi á hverjum stað.

 b Hvar rigndi mest?

 c Hvar rigndi minnst?

 d Hversu miklu meira rigndi  
  í Vík í Mýrdal en á Blönduósi?

mánudagur þriðjudagur miðvikudagur fimmtudagur föstudagur

10 mm 

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

10 mm

1 mm
2 mm  
3 mm
4 mm
5 mm
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10 mm

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

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

Staður Úrkoma

Suðureyri 15 mm

Blönduós 5 mm

Vopnafjörður 10 mm

Seyðisf jörður 6 mm

Vík í Mýrdal 20 mm

Reykjanes 12 mm
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10 

stökkva upp af hægri fæti og hins 
vegar af vinstri fæti. Hver nemandi 
má gera fimm tilraunir. Nemendur 
geta unnið þetta verkefni í hópum og 
safnað upplýsingunum saman í töflu:

1. tilraun 2. tilraun 3. tilraun

Ása, hægri

Ása, vinstri

Vignir, hægri

Síðan geta nemendur í hverjum hópi 
talið saman hve mörg hopp eru í 
hinum mismunandi lengdarflokkum:

Hægri fótur Vinstri fótur

41–50 cm 11

51–60 cm 11 1111

61–70 cm 1111 1111 11

Að lokum má setja þessar upp-
lýsingar fram í súluriti.

í bílunum. Helst þurfa að vera fleiri 
en 20 í hverjum flokki án tillits til 
þess hvað er kannað.

Annar möguleiki er að kanna 
fjölda ákveðinna orða í dagblaði eða 
bók. Þá draga nemendur eitt taln-
ingarstrik fyrir hvert orð sem talið 
er, t.d. orðin „og“, „en“ og „er“. 
Nemendur geta einnig athugað hve 
oft þeir finna orðin „hann“ og „hún“ 
til að ganga úr skugga um hvort sé 
meira skrifað um karla eða konur. Ef 
nemendur taka mismunandi blað-
síður fyrir má leggja niðurstöðurnar 
saman í lokin.

Mælingar	nemenda
Nemendur gera kannanir sem fela í 
sér lengdarmælingar. Til dæmis má 
kanna hve langt þeir geta hoppað í 
einu hoppi með því annars vegar að 

Eins og sést af súluritinu mun skor- 
dýrið samtals borða 30 fleiri lítil 
skordýr þrjá síðustu dagana en fyrsta 
daginn. Ef talan 30 er dregin frá 54 er 
eftir 24 sem skipta þarf á 4 daga, þ.e. 
deilum í 24 með 4, og fáum út 6. Það 
er sá fjöldi lítilla skordýra sem stóra 
skordýrið borðaði fyrsta daginn; 
síðan þarf að bæta við 5, 10 og 15 
við skordýrin 6 hina dagana.

Raunverkefni
Kannanir	nemenda
Nemendur geta gert sínar eigin 
kannanir, t.d. mæla úrkomu eins og á 
bls. 119. Einnig má gjarnan tengja 
kannanir nemenda öðrum náms-
greinum. Nemendur geta t.d. kannað 
umferð með því að telja hve margir 
bílar fara fram hjá skólanum og 
merkja við hvort 1, 2 3 eða fleiri eru 

Hugmyndir	og	athugasemdir
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8 Lestu úr súluritinu.

 a	 Hvaða	dag	var	mestur	hiti?

	 b	 Hvaða	dag	var	lægstur	hiti?

	 c	 Hve	miklu	munaði	á	hæsta	og	lægsta	hitastiginu?

	 d	 Búðu	til	þrjár	spurningar	út	frá	súluritinu.

9  Eina viku að vetri mældist hitinn þessi:  
mánudag  –3°C, þriðjudag  –5°C,  
miðvikudag  0°C, fimmtudag  +4°C,  
föstudag  –2°C.

 a	 Búðu	til	súlurit	sem	sýnir	hitastigið	þessa	viku.

	 b	 	Hverju	munaði	á	lægsta	og	hæsta	hitastiginu?
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Nemendur leysa sams konar dæmi 
varðandi Raufarhöfn og Höfn.

Raunverkefni
Tölfræði	með	líkamanum
Nemendur raða sér í röð eftir því 
hvenær ársins þeir eru fæddir. Sá sem 
er fæddur í janúar er fyrstur í 
röðinni og sá sem er fæddur í 
desember síðastur.

Kennari biður nú nemendur, sem 
eru fæddir í sama mánuði, að standa 
hver bak við annan og mynda þannig 
„súlu“. Kennari lætur „súlurnar“ 
standa hlið við hlið og mynda þannig 
lifandi súlurit!
■ Hvaða súla er lengst?
■ Með öðrum orðum: Í hvaða mánuði 

fæddust flestir? (Þið hafið hér með 
fundið tíðasta gildið!)

Erfiðari	verkefni
Nemendur búa til spurningar út frá 
súluritinu og töflunni á bls. 121.

Nálgast má hugtakið meðaltal út 
frá verkefni 11 með því að biðja 
nemendur að finna hver hitinn hefði 
verið, t.d. í júní, ef hann hefði dreifst 
jafnt á kaupstaðina. Nemendur verða 
sjálfir að finna aðferð til að reikna 
þetta. Einhverjum nemendum kann ef 
til vil að þykja auðveldara að hugsa 
um þessar tölur sem úrkomu (í 
millimetrum) á dag í eina viku. Þá 
yrði mánaðanöfnunum í töflunni 
breytt í daganöfn; maí verði su 
(sunnudagur), júní verði mán. 
(mánudagur), júlí verði þri.o.s.frv) og 
spurningin yrði þessi: Hver hefði 
úrkoman orðið á dag, t.d. í Reykjavík, 
ef jafn mikið hefði rignt alla dagana.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 120 
Nr. 8
Nemendur lesa úr súluritinu til að 
svara spurningunum.

Í d-lið eiga nemendurnir sjálfir að 
búa til þrjár spurningar út frá 
súluritinu. Þeir geta skipst á spurn-
ingum og svarað spurningum hver 
annars. Tveir og tveir nemendur geta 
skipst á spurningum eða kennari 
safnar spurningunum saman og velur 
nokkrar úr sem allir eiga að svara.

Nr. 9
Þetta verkefni er góð upprifjun á 
negatífum tölum. Nemendur eiga að 
búa til súlurit svipað því sem er í 
verkefni 8 en hér þarf að hafa varann 
á því að mælikvarðinn nær niður 
fyrir 0.
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 Bls. 121 
Nr. 10
Nemendur lesa af súluritinu til að 
svara spurningunum.

Nr. 11
Nemendur lesa úr töflunni til að 
svara spurningunum.

Auðveldari	verkefni
Þegar nemendur eiga að finna 
mismun á hitastigi mun mörgum 
verða mikil hjálp í því að nota 
talnalínu, einkum þegar þeir eiga að 
reikna með negatífum tölum. Nota 
má verkefnablað 4.21 (Hitamælar 2) 
eða verkefnablað 4.23 (Talnalínur frá 
–20 til +20), bæði í verkefnahefti 
Sprota 4a.

Viðfangsefni
■ Búa til og lesa úr súluritum og 

töflum
■ Safna upplýsingum um 

niðurstöður mælinga og vinna 
úr þeim



Hugmyndir og athugasemdir

120 121

121

Er gott veður  
hjá þér?

10   Súluritið sýnir meðalhitann á  
Akureyri frá maí til nóvember  
eitt árið.

 a  Í hvaða mánuði var  
kaldast á Akureyri?

 b  Í hvaða mánuði var hlýjast?

 c  Hverju munar á hitastiginu  
heitasta og kaldasta mánuðinn?

11 Taflan sýnir meðalhita í Reykjavík, á Raufarhöfn og Höfn í  
 Hornafirði mánuðina maí til nóvember eitt árið.
 

 a  Búðu til súlurit sem sýnir hitann í Reykjavík þessa mánuði.

 b  Í hvaða mánuði var heitast á Raufarhöfn?

 c  Hve mikið lækkaði hitinn frá ágúst til október í Reykjavík?

 d   Hve mikið hækkaði hitinn frá júní til ágúst á Höfn?

 e   Á hvaða stöðum og í hvaða mánuðum var sami meðalhiti 
  tvo mánuði í röð?

maí júní júlí ágúst sept. okt. nóv.

Reykjavík 9˚ 11˚ 13˚ 12˚ 9˚ 3˚ 3˚

Raufarhöfn 5˚ 7˚ 9˚ 10˚ 8˚ 2˚ 1˚

Höfn 8˚ 10˚ 11˚ 11˚ 10˚ 3˚ 2˚
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allar tilraunirnar. Eftir t.d. 10 tilraunir 
geta nemendur séð hvaða viðbragðs-
tími er algengastur.

Meiri	þjálfun	í	að	búa	til	töflur
Á verkefnablöðum 4.130 og 4.131 
(Lesa úr töflu 1 og 2) eru fleiri 
verkefni sem þjálfa nemendur í að 
búa til og lesa úr töflum.

niður. Hinn nemandinn heldur 
lófanum opnum við neðri enda 
priksins. Þegar fyrrnefndi nemandinn 
sleppir prikinu á sá síðarnefndi að 
grípa um það eins fljótt og hann 
getur. Nú má lesa af prikinu hver 
viðbragðstími þessa nemanda er.

Kennari býr til tíðnitöflu á töfluna 
þar sem allir nemendur geta skráð 
niðurstöður sínar.

Viðbragðstími

Tími Talningarstrik Fjöldi

0,1 sek.

0,2 sek.

0,3 sek.

0,35 sek.

0,4 sek.

Einnig má gera þessa tilraun nokkr-
um sinnum og búa til tíðnitöflu yfir 

Fleiri atriði má kanna tölfræðilega, 
t.d. liti á peysum, fjölda systkina o.fl.

Mæla	viðbragðstíma
Búnaður: Um það bil eins metra 
langt prik, helst ávalt, sem auðvelt er 
að grípa um. Merki eru sett á prikið 
með hliðsjón af þessari töflu:

5 cm 20 cm 44 cm 60 cm 78 cm

0,1 sek. 0,2 sek. 0,3 sek. 0,35 sek. 0,4 sek.

Strik er dregið í 5 cm fjarlægð frá 
öðrum enda priksins og það merkt 
með 0,1 sek., í 20 cm fjarlægð frá 
sama enda er sett annað strik og 
merkt með 0,2 sek. o.s.frv.

Tveir og tveir nemendur vinna 
saman. Annar heldur prikinu lóð-
réttu með tveimur fingrum og lætur 
þann enda, sem byrjar á 5 cm, snúa 
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Spurningakönnun

12 Jens gerði spurningakönnun um hvaða ávöxtur nemendum 
 þætti bestur.

 Hann setti niðurstöðurnar í tíðnitöflu.
 

 a Hvaða ávöxtur var vinsælastur?

 b	Hve margir tóku þátt í könnuninni?

 c Búðu til súlurit sem sýnir niðurstöðurnar.

13 Nína spurði nokkra nemendur hvað þeir væru vanir  
 að drekka á morgnana.
 

 a Búðu til töflu þar sem þú skráir hve margir nota hverja 
  dr ykkjar tegund.

 b Búðu til súlurit sem sýnir niðurstöðurnar.

14 Gerðu þína eigin könnun um hvaða drykkir eða matur  
 nemendum finnst góður.

Ávöxtur Talningastrik Fjöldi

111 3

11 2

1111 4

1111 1 6

valstikunni efst og valið það myndrit 
sem nota skal. Bæði er hægt að láta 
myndritið birtast sem mynd á fyrsta 
blaðinu (sheet 1) við hliðina á 
töflunni sem gerð var eða á öðru 
blaði; þá eru gögnin merkt og afrituð, 
nýtt blað (sheet 2) valið, svo og 
myndritið sem nota skal, og gögnin 
límd á nýja blaðið.

Dregið er eitt talningarstrik í hvert 
sinn sem svar við spurningu fæst og 
svörin eru flokkuð niður jafnóðum í 
tíðnitöflu. Talningarstrik í hverjum 
flokki eru talin og fjöldi reita í hverri 
súlu í súluritinu samsvarar fjölda 
talningarstrika í töflunni.

Erfiðari	verkefni
Nemendur nota töflureikni (excel-
skjal) til að kynna gögn sín. 

Nemendur nota örvarlyklana á 
lyklaborðinu til að flytja sig á milli 
reita í töflureikninum. Í reitina geta 
þeir skrifað tölur og texta. Þannig 
geta þeir búið til töflur út frá 
könnunum sem þeir hafa gert. 
Auðvelt er að búa til myndrit í 
töflureikni. Þá eru gögnin fyrst skráð 
inn í töflureikninn, síðan eru þau 
merkt, smellt er á „insert“ í  

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 122 
Nr. 12
Nemendur lesa úr töflunni til að 
svara spurningunum og búa til súlurit.

Nr. 13
Nemendur búa fyrst til töflu og því 
næst súlurit sem flokkar og sýnir 
gögnin eða upplýsingarnar sem Nína 
safnaði.

Nr. 14
Nemendur gera eigin kannanir. Gott 
er að þeir vinni saman tveir og tveir 
eða í litlum hópum. Hver hópur 
kemur sér saman um könnun sem 
felst í 2–5 spurningum; einnig geta 
nemendur lagt spurningar fyrir aðra 
nemendur í skólanum eða gert 
könnun utan skólatíma sem heima-
verkefni.

Nemendur draga upplýsingarnar 
saman í töflu og búa að lokum til 
súlurit. Þeir skrifa stutta greinargerð 
um gögnin, sem þeir söfnuðu, og 
niðurstöðurnar sem þeir komust að.

 Bls. 123
Nr. 15
Nemendur lesa úr súluritinu til að 
svara spurningunum og búa til töflu.

Nr. 16
Nemendur lesa úr súluritinu til að 
svara spurningunum. Þeir eiga einnig 
að búa til eigin spurningar út frá 
súluritinu.

Kennari ræðir við nemendur um 
hvort könnunin sýni örugglega hvaða 
álegg krökkunum finnist best.
■ Ef við hefðum spurt þessa krakka 

viku seinna – haldið þið að þeir 
hefðu gefið sömu svör? (Líklega flestir 
en ef til vill hefðu einhverjir skipt um 
skoðun í millitíðinni.)

Auðveldari	verkefni
Nemendur gera eigin spurningakann-
anir. Kennari leggur áherslu á hin 
mismunandi stig úrvinnslunnar: 

Viðfangsefni
■ Lesa úr og búa til súlurit og 

töflur
■ Gera spurningakannanir
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15  Í lautarferð höfðu allir með sér nesti. 
Súluritið sýnir hve margar brauðsneiðar  
voru í hverjum nestispakka.

 a  Í hve mörgum nestispökkum
  voru tvær brauðsneiðar?

 b  Hvaða fjöldi brauðsneiða
  var algengastur?

 c Búðu til töflu sem sýnir 
  fjölda nestispakka með  
  1, 2, 3, 4 og 5 brauðsneiðum.

16	 Súluritið sýnir hvaða álegg nokkrum krökkum fannst best.

 a Hve mörgum stelpum fannst spægipylsa best?

 b Hvaða álegg fannst strákunum best?

 c Hve margir strákar tóku þátt í könnuninni?

 d Búðu til þrjár spurningar út frá þessari könnun.
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öllum ofangreindum stigum könnun-
arinnar.

Raunverkefni
Gera	eigin	spurningakönnun
Mikilvægt er að nemendur verði sér 
meðvitaðir um hvernig könnun 
gengur fyrir sig:
– Búa til spurningablað: Hvaða 

spurninga skal spyrja? Hvaða 
svarmöguleikar eiga að vera?

– Safna gögnum: Hverja á að spyrja 
spurninganna? Hve marga á að 
spyrja?

– Skrá gögnin í töflu: Hvaða línur og 
dálka á að nota?

– Sýna gögnin í súluriti: Hvernig á 
súluritið að líta út? Hvað á að 
standa við ásana?

Sjálfsagt er að hjálpa nemendum að 
taka ákvarðanir um spurningar sem 
þessar en þeir þurfa að fá tækifæri til 
að taka þátt í ákvarðanatökunni á 
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17   Nokkrir krakkar fóru í pílukast. 
Þeir köstuðu 9 örvum hver.

 Taflan sýnir árangurinn.

 

 

	 a Hve mörg stig fékk Atli út úr besta örvarskotinu sínu?

 b Hve mörg stig fékk Stína út úr versta örvarskotinu sínu?

 c  Búðu til nýja töflu þar sem  
örvarskotum hvers krakka  
er raðað í stighækkandi röð.

 d  Finndu hverjar niðurstöðurnar  
eru ef aðeins er miðað við 

•  örina sem gaf fæst stig hjá hverjum krakka, 

•  örina sem gaf flest stig hjá hverjum krakka, 

•  örina í miðjunni, 5, hjá hverjum krakka.

 e  Hverjar eru niðurstöðurnar ef þú leggur  
saman stigin sem hver krakki fékk?

Nöfn Ör 1 Ör 2 Ör 3 Ör 4 Ör 5 Ör 6 Ör 7 Ör 8 Ör 9

Atli 3 2 7 8 2 6 9 4 3

Benjamín 6 6 7 5 5 8 7 6 5

Kata 1 2 5 2 8 9 10 9 9

Stína 4 7 5 6 8 8 6 7 6

Nöfn

Atli 2 2 3

Benjamín 5

Kata

Stína

þ.e.a.s. ef heildarlengdinni yrði 
skipt jafnt á alla handleggina 
(nemendur munu læra nánar um 
meðaltal á miðstigi grunnskóla)

Nemendur geta einnig kannað 
handleggjalengd nemenda í 3. bekk 
og 5. bekk.

Sýna má fram á mikilvægi miðtölu 
og meðaltals með því að kanna hand-
leggjalengd nemenda á mismunandi 
aldri. Þá mun koma í ljós að ein-
hverjir nemendur í 3. bekk eru með 
lengri handleggi en nokkrir nem-
endur í 4. bekk; jafnframt munu 
nokkrir nemendur í 5. bekk vera 
með styttri handleggi en nokkrir 
nemendur í 4. bekk. Hins vegar munu 
miðtalan og meðaltalið sennilega 
vera þeim mun stærri sem nem-
endurnir eru eldri (alla vega ef nógu 

verið raðað í hækkandi röð. Að 
lokum geta nemendur skráð niður-
stöðurnar í reikningshefti sín.

Erfiðari	verkefni
Tíðasta	gildi	og	miðgildi	–	
Handleggir	nemenda
Nemendur kanna lengd handleggja 
allra í bekkjardeildinni. Þeir eiga að:
– skrá niðurstöður í töflu
– raða upplýsingunum um lengd eftir 

stærð, minnsta lengdin fyrst
– finna mismun á stysta og lengsta 

handlegg
– finna lengdina sem er í miðjunni 

(nemendur munu læra nánar um 
miðtölu á miðstigi grunnskóla)

– finna hve langir handleggir nem-
enda eru samtals

– finna hve langir handleggir nem-
enda væru ef allir væru jafn langir, 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 124
Nr. 17
Nemendur lesa úr töflunni til að 
svara spurningum a og b.

Nemendur búa til nýja töflu þar 
sem flokka á gögnin eftir stærð, 
lægsta gildið fyrst. Síðan nota þeir 
töfluna í c-lið til að svara spurningum 
í d-lið.

Í e-lið leggja nemendur saman 
stigin, sem hver leikmaður fékk, og 
bera saman heildarstigin.
■ Hvaða nemandi finnst ykkur að eigi 

að vera sigurvegarinn?
■ Hvers vegna finnst ykkur það?

Nemendur geta rökstutt fleiri en 
eina lausn: Sigurvegarinn getur verið 
sá sem kastaði best í einu kasti, 
þ.e.a.s. Kata. Í frjálsum íþróttum er 
það t.d. besta kastið eða stökkið sem 
gildir. Stína er með flest stig og hún 
væri sigurvegarinn ef heildarstiga-
fjöldinn gilti eins og í keiluspili. 
Stundum er litið fram hjá lakasta 
árangrinum og Kata á einnig lakasta 
kastið í pílukastinu. Talan í miðjunni 
er kölluð miðtala en um hana verður 
fjallað í 5. bekk.

 Bls. 125
Nr. 18
Nemendur nota töfluna til að svara 
spurningunum. Þeir byrja á að búa til 
nýja töflu þar sem talnagögnunum er 
raðað í stærðarröð.

Nr. 19
Nemendur raða tölunum eftir stærð, 
frá þeirri minnstu til þeirrar stærstu. 
Þeir eiga einnig að finna töluna sem 
er í miðjunni. Í tölfræði er þessi tala 
kölluð miðtala.

Auðveldari	verkefni
Miklu auðveldara er að raða talna-
gögnunum í röð ef tölurnar eru skrif-
aðar á pappírsbúta. Þá er hægt að 
færa bútana til þar til tölunum hefur 

Viðfangsefni
■ Lesa úr og búa til töflur
■ Raða talnagögnum í stærðar-

röð, frá minnstu tölunni til 
þeirrar stærstu
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18 Þrír krakkar fóru í keilu. 
 Þeir köstuðu fimm sinnum hver. 
 Árangurinn sést í töflunni.
 

 

 a Raðaðu árangri hvers krakka í stighækkandi röð.

 b Hver á besta kastið?

 c Hver á lakasta kastið?

 d Leggðu saman stig hvers krakka. Hver fékk f lest stig?

19	 Skrifaðu tölurnar í röð, minnstu töluna fyrst. 
 Hvaða tala er í miðjunni?
 a	 	 c	 e

	 b			 d		 	
	 	 	
	 	 	

Nöfn Kast 1 Kast 2 Kast 3 Kast 4 Kast 5

Eva 36 49 27 8 22

Friðrik 12 37 45 20 22

Gunnar 29 33 12 26 37
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1034 1304
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Nemendur búa til súlurit sem sýnir 
hve margir nemendur giska á hinar 
mismunandi lengdir.
■ Á hvaða lengd giskuðu flestir 

nemendurnir?

Nemendur skrá allar ágiskanirnar í 
stærðarröð.
■ Hvaða lengd, sem giskað var á, er í 

miðjunni?

Kennari eða nemendur mæla nú 
lengd snúrunnar.
■ Var ágiskunin í miðjunni næst hinni 

réttu lengd?
■ Var lengdin, sem flestir nemendur 

giskuðu á, hin rétta?

stig hver og fjórar öftustu flöskurnar 
gefa 8 stig hver.

Giska	á	lengd	snúru
Kennari klippir snúru í nákvæmlega 8 
cm lengd. Nemendur giska á hver 
lengdin er. Í stað þessa má láta 
nemendur giska á aðra eiginleika en 
lengd, t.d. þyngd eða rúmmál: Hve 
þungur haldið þið að þessi steinn sé? 
Hve margir desilítrar haldið þið að 
komist fyrir í þessu íláti?

Kennari safnar niðurstöðum 
saman í töflu eins og þessa:

Lengd Talningarstrik Fjöldi

5 cm

6 cm

7 cm

…

margir nemendur eru mældir). Ef 
svara á spurningunni: Hve mikið 
lengist handleggur á ári? er hentugt 
að styðjast við miðtöluna eða meðal-
talið.

Raunverkefni
Keiluspil
Búnaður: Boltar (til dæmis tennis-
boltar), tíu flöskur.

Nemendur rúlla boltanum til 
skiptis úr hæfilegri fjarlægð í átt að 
flöskunum. Gott er að þeir skrái 
niðurstöðurnar í töflu eins og sýnd 
er í verkefni 18. Gefa má flöskunum 
mismunandi stig en þá þarf að skrá 
stigin á hverja flösku fyrir fram. 
Stigaútreikningarnir, sem liggja til 
grundvallar verkefni 18, byggjast á því 
að fremsta flaskan gefur 1 stig, tvær 
næstu gefa 2 stig hvor, þrjár næstu 4 
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1   Hér er yfirlit yfir eftirlætismat  
nokkurra barna.

 a   Hve mörgum fannst spaghettí  
best?

 b  Hve mörgum fannst ýsa best?

 c Hvaða matur var vinsælastur?

 d  Hve mörgum fleir i fannst  
ýsa best en þeim  
sem fannst pylsur bestar?

 e  Hve mörg börn tóku þátt í könnuninni?

2	 	Í töflunni sérðu hæð nokkurra  
trjáa í garðinum hjá Jóni og Gunnu.

 a Hver t er hæsta tréð?

 b Hvaða tré er lægst?

 c  Hverju munar á hæsta og  
lægsta trénu?

 d Búðu til súlurit yfir upplýsingarnar í töflunni.

3	  Skráðu tölurnar í röð þannig að lægsta talan komi fyrst.  
Hver er talan í miðjunni?

	 a	 b
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Erfiðari	verkefni
Nemendur, sem ráða vel við þetta 
námsefni, snúa sér strax að næstu 
blaðsíðu.

Raunverkefni
Talnakapphlaup	(spil)
Búnaður: Tveir teningar, spilaborð, 
litblýantar.

Leikmenn búa til töflu með 12 
dálkum og 10 línum eða nota 
verkefnablað 43 (Talnakapphlaup) í 
verkefnahefti Sprota 2a. Neðst í 
hvern dálk er skrifuð tala, fyrsta talan 
er 1 og sú síðasta 12.

Áður en spilið hefst velja leikmenn 
til skiptis tölu og einn lit og lita 
tölurnar sínar í neðstu línu hver í 
sínum lit. Ef leikmenn eru tveir munu 
þeir eiga sex tölur hvor.

nemendur leysa verkefni sem svipar 
til verkefna á bls. 60–62 í æfingahefti 
Sprota 4b.

Einnig auðveldar það nemendum 
vinnuna ef þeir geta notað efniviðinn 
sjálfan, sem flokka skal, til að búa til 
„tíðnitöflur“. Til dæmis má raða 
blýöntum í röð eftir stærð, frá þeim 
stysta til þess lengsta. Síðan má t.d. 
flokka jafn langa (eða næstum því jafn 
langa) blýanta saman í flokka og 
aðgreina þá með bili milli flokkanna.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 126 Próf 
Nr. 1
Nemendur lesa úr súluritinu og 
svara spurningunum.

Nr. 2
Nemendur nota töfluna til að svara 
spurningum a, b og c. Í d-lið eiga 
nemendur að búa til súlurit sem 
endurspeglar upplýsingarnar í 
töflunni.

Nr. 3
Nemendur raða tölunum í hvoru 
verkefni í röð frá þeirri minnstu til 
þeirrar stærstu. Þeir eiga einnig að 
finna töluna í miðjunni.

 Bls. 127 Æfingasíða
Nr. 20
Nemendur telja fjölda forma í 
hverjum lit og sýna niðurstöðurnar í 
töflu. Síðan búa þeir til súlurit út frá 
gögnunum í töflunni.

Þar á eftir flokka nemendur 
myndirnar eftir lögun og sýna 
niðurstöðurnar í töflu. Loks búa þeir 
einnig til súlurit út frá gögnunum í 
seinni töflunni.

Nr. 21
Nemendur lesa úr súluritinu og 
svara spurningunum.

Auðveldari	verkefni
Nemendur, sem eiga erfitt með að 
leysa verkefnin í prófinu og á 
æfingasíðunni, þurfa að fá frekari 
þjálfun í að flokka gögn, komast að 
niðurstöðum með talningu, skrá þær 
í töflu og sýna þær í súluriti. Mikil 
hjálp getur verið í að nota kubba/
unifix-kubba en þeirri aðferð er lýst í 
kaflanum Auðveldari verkefni á bls. 
118. Að öðrum kosti er rétt að láta 

Viðfangsefni
■ Lesa úr og búa til töflur og 

súlurit
■ Raða tölum í stærðarröð, frá 

þeirri minnstu til þeirrar 
stærstu



Hugmyndir og athugasemdir

126 127

127

Próf

127

Æfingasíða 1

 

20 a Búðu til töflu sem sýnir hve mörg form eru í hverjum lit.

 b Búðu til súlurit yfir upplýsingarnar í töflunni í a-lið.

 c  Flokkaðu formin eftir lögun í þríhyrninga, ferhyrninga  
og hringi. Búðu til töflu yfir fjölda forma af hverri tegund.

 d Búðu til súlurit yfir upplýsingarnar í töflunni í c-lið.

21  Súluritið sýnir hve langt sex börn hjóluðu á einum mánuði.

 a  Skrifaðu hve langt  
hver t þeirra hjólaði.

 b Hver hjólaði lengst?

 c  Hvað hjólaði Ída miklu  
lengra en Lárus?

 d   Hve langt hjóluðu  
Hans og María samtals?

Hans 
Ída Jón Kata

Lárus
María

ÆFINGAHEFTI 4b BLS. 60–62

Nú kasta leikmenn tveimur 
teningum til skiptis og leggja saman 
tölurnar sem upp koma. Sá sem á 
summuna litar einn reit í dálkinum 
fyrir ofan hana. Sá vinnur sem á 
dálkinn sem fyllist fyrst.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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22 Súluritið sýnir hæð fimm stráka.

Við vitum að:

– Geir er minni en Stígur.

– Sverrir er stærri en Oddur.

– Þór er stærri en Sverrir.

– Geir er stærri en Oddur.

– Sverrir er í miðjunni.

– Stígur er minni en Þór.

Hve háir eru strákarnir fimm? 
Skráðu nöfnin undir réttar súlur.
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2. Þess vegna mun leikmaður A vinna 
spilið í nær öllum tilvikum.

Þrautalausnir
Bústinn froskur borðaði 140 stór 
skordýr á 5 dögum. Á hverjum degi 
borðaði hann 8 fleiri skordýr en 
hann gerði daginn áður.

Hve mörg skordýr borðaði bústni 
froskurinn:
a fyrsta daginn?
b fimmta daginn?

Lausn:
Sjá rökstuðning fyrir lausn á svipuðu 
verkefni á bls. 118–119.

Fyrsta daginn: 12 skordýr
Fimmta daginn: 44 skordýr

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 128 Við vinnum saman
Nr. 22
Nemendur nota upplýsingarnar til að 
finna út hver drengjanna er lágvaxn-
astur, hver er næstur í röðinni, hver 
er í miðjunni, hver er næsthæstur og 
hver hæstur. Síðan lesa nemendur úr 
súluritinu til að finna hvað hver 
drengur er hár og skrá nöfnin undir 
rétta súlu.

Erfiðari	verkefni	og	raunverk-
efni
Algengir	bókstafir
Búnaður: Ýmsar bækur.

Nemendur rannsaka hvaða 
bókstafir eru mest notaðir og skrá 
niðurstöðurnar í töflu.

Nemendur skoða ólíka texta.  
Til dæmis getur verið um að ræða 
barnabók, unglingabók, bók fyrir 
fullorðna. Einnig má nota teikni-
myndasögu eða dagblað. Mismunandi 
nemendahópar rannsaka ólíka texta 
til að hægt sé að bera saman 
niðurstöður og athuga hvort þær 
eru mismunandi eftir málsniði.

Réttlátt	spil
Búnaður: Tveir teningar.

Spilið er fyrir tvo leikmenn.
Leikmenn kasta hvor sínum 

teningi, bera saman tölurnar og draga 
lægri töluna frá þeirri stærri. Ef 
mismunurinn er 0, 1 eða 2 fær 
leikmaður A eitt stig. Ef mismunurinn 
er 3, 4 eða 5 fær leikmaður B eitt 
stig.

Sá vinnur sem á fleiri stig eftir 10 
umferðir.

Þetta spil þarf að spila nokkrum 
sinnum, t.d. 5 sinnum. Er spilið 
réttlátt?

Nemendur endurtaka spilið oftar, 
t.d. 20 sinnum. Halda nemendur núna 
að spilið sé réttlátt? 
Lausn:

Þegar tveimur teningum er kastað 
má fá 36 mismunandi útkomur. Af 
þeim gefa 12 útkomur mismuninn 3, 
4 eða 5 en 24 útkomur gefa 0, 1 eða 

Viðfangsefni
■ Lesa úr súluriti
■ Flokka upplýsingar
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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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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
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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.

NYNORSK

Flatarmál

Ljósritunarblað 1

1 Búðu til þríhyrning eins  
og þennan.

2 Fylltu út í myndirnar A, B, C og D  
með slíkum þríhyrningum.

 Hve marga þríhyrninga þarftu fyrir hverja mynd?

A

B

C

D



Kopioriginal 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
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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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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.
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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

Mynstur

Ljósritunarblað 7



Kopioriginal 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
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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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Sproti 4b  Kennarabók

Brot	og	reitir
1 Litaðu eins og brotin segja til um.

2 Litaðu jafn marga reiti og brotin segja til um.

3 Litaðu og berðu brotin tvö saman.
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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 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
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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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1 Fylltu út í tómu reitina í töflunum.
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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
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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
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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
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1 Fylltu út í tómu reitina í töflunum.

2 Reiknaðu dæmin.
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