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BÁTAGÁTA 
(UPPHITUNARÆFING) 

 

Aldur nemenda: 10 ára og eldri 
Viðfangsefni: rökleikni, upphitun 
Færnimarkmið: að rökstyðja mál sitt 
Viðhorfamarkmið: að einbeita sér að viðfangsefninu (þrep 1) 
Efni og áhöld: ljósrit af gátunni til að dreifa til nemenda 
Tími/umfang: 3-10 mínútur 
Höfundur verkefnis: Gátan er klassísk, Brynhildur Sigurðardóttir setti í búning 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Gátan um bóndann sem þarf að flytja heybagga, úlfhund og geit yfir ána á einum báti er klassísk. 

Þú getur leyft nemendum að glíma við gátuna upp á eigin spýtur og skila skriflegum svörum. Verkefnabankinn 

mælir með því að nemendum sé leyft að bera saman svör sín og komast sameiginlega að niðurstöðu um bestu 

lausnina. 

SVAR VIÐ GÁTUNNI: 

Lausnin felst í að uppgötva að bóndinn getur farið nokkrar ferðir yfir ána: 

 Fyrst fer bóndinn með geitina og skilur úlfhundinn og heyið eftir á hinum bakkanum 

 Svo fer bóndinn tilbaka, nær í heyið og flytur yfir, tekur síðan geitina með sér tilbaka 

 Í þriðju ferð skilur bóndinn geitina eftir en tekur úlfinn með yfir að bakkanum þar sem heyið liggur 

 Í síðustu ferðinni sækir bóndinn geitina – aftur – og þá hefur hann komið öllum farangrinum yfir ána og 
getur haldið áfram heim til sín. 

FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 Fleiri upphitunaræfingar 

  

http://heimspekitorg.is/
http://www.thephilosophyman.com/
http://hagnytheimspeki.is/
http://hagnytheimspeki.is/
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
https://verkefnabanki.wordpress.com/category/spil-og-leikir/upphitunaraefingar/
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UPPHITUNARGÁTA

 
Bóndi nokkur fór í bæjarferð að versla. Á leiðinni þurfti hann að róa yfir breiða á og 

notaði til þess pínulítinn bát sem hann átti. Í bænum keypti bóndinn kálhaus sem 

hann ætlaði að nota í súpu. Hann keypti líka geit og bjóst við að mjólkin frá henni 

nærði fjölskylduna allan næsta vetur. Að lokum keypti hann sér úlfhund sem hann 

ætlaði að nota við smalamennsku. Síðan hélt hann heim á leið. 

Þegar bóndinn kom aftur að ánni með úlfhundinn, geitina og kálið vandaðist málið. 

Báturinn var svo lítill að það var ekki pláss fyrir allan farangurinn í einni ferð, bóndinn 

gat bara tekið einn hlut í einu yfir ána. Hvernig átti hann að komast heim með allan 

farangurinn? Ef hann skildi kálið eftir á árbakkanum með geitinni var öruggt að geitin 

myndi éta það. Ef bóndinn skildi geitina eftir með úlfinum var öruggt að úlfurinn myndi 

éta hana.  

Hvernig átti bóndinn að fara að?  
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