
 

Kennsluáætlun haust 2018 

4. bekkur – stærðfræði 

 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  

(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                

(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                

(allt námsefni) 

ANNAÐ                         

(t.d. tímasetning kannanna) 

20.-24. ágúst 

22. Skólasetning 

Upprifjun fyrir samræmd 
próf 

Þeir þættir sem liggja til grundvallar 

samræmdra könnunarprófa 

(samlagning, fádráttur, margföldun, 

deiling, flatarmál og horn, klukkan, 

mælingar, mynstur og form, almenn 

brot, hnitakerfi og tölfræði) 

Eldri samræmd próf ásamt 
útprentuðu efni frá kennara 

 

27. ágúst  - 31. 

september 

Upprifjun fyrir samræmd 
próf         

Þeir þættir sem liggja til grundvallar 

samræmdra könnunarprófa 

(samlagning, fádráttur, margföldun, 

deiling, flatarmál og horn, klukkan, 

mælingar, mynstur og form, almenn 

brot, hnitakerfi og tölfræði) 

Eldri samræmd próf ásamt 
ljósrituðu efni frá kennara 

 

3.-7. september 

 

Upprifjun fyrir samræmd 
próf 

Þeir þættir sem liggja til grundvallar 

samræmdra könnunarprófa 

(samlagning, fádráttur, margföldun, 

deiling, flatarmál og horn, klukkan, 

mælingar, mynstur og form, almenn 

brot, hnitakerfi og tölfræði) 

Eldri samræmd próf ásamt 
ljósrituðu efni frá kennara 

 

10. -14. 

september 

16. Dagur 

íslenskrar náttúru 

Upprifjun fyrir samræmd 
próf 

Þeir þættir sem liggja til grundvallar 

samræmdra könnunarprófa 

(samlagning, fádráttur, margföldun, 

deiling, flatarmál og horn, klukkan, 

mælingar, mynstur og form, almenn 

brot, hnitakerfi og tölfræði) 

Eldri samræmd próf ásamt 
ljósrituðu efni frá kennara 

 



 

17. - 21. 

september 

 

Upprifjun fyrir samræmd 
próf 

Þeir þættir sem liggja til grundvallar 

samræmdra könnunarprófa 

(samlagning, fádráttur, margföldun, 

deiling, flatarmál og horn, klukkan, 

mælingar, mynstur og form, almenn 

brot, hnitakerfi og tölfræði) 

Eldri samræmd próf ásamt 
ljósrituðu efni frá kennara 

 

24. – 28. 

september 

27. samræmt próf 

ísl. 4. bekkur 

28. samræmt próf 

stæ. 4. bekkur 

Upprifjun fyrir samræmd 
próf  
 
Samræmt próf 

Þeir þættir sem liggja til grundvallar 

samræmdra könnunarprófa 

(samlagning, fádráttur, margföldun, 

deiling, flatarmál og horn, klukkan, 

mælingar, mynstur og form, almenn 

brot, hnitakerfi og tölfræði) 

Eldri samræmd próf ásamt 
ljósrituðu efni frá kennara 

 

 1.- 5. Október 

 

Reikniaðgerðir 

Margföldunartaflan 
Unnið með samlagningu og frádrátt 

(uppsett, óuppsett- og lesdæmi) 

 

Nemendur rifja upp 1x, 2x, 3x, 5x og 

10x töfluna og fara með hana fyrir 

kennara án þess að þurfa að telja á 

fingrum 

 

Ljósrituð hefti frá kennara, 

bls. 1-3, 6-9 og 21-22 unnar 
 

8. -12. október 

 

Reikniaðgerðir 

Margföldunartaflan 
Unnið með margföldun (uppsett, 

óuppsett- og lesdæmi) 

 

 

Nemendur læra 4x og 6x töflurnar og 

fara með þær fyrir kennara án þess að 

þurfa að telja á fingrum 

Ljósrituð hefti frá kennara, 

bls. 4-5 og 10-13  unnar 
 

15. – 19. október 

19. vetrarfrí 

Reikniaðgerðir 

Margföldunartaflan 
Unnið með margföldun (uppsett 

dæmi) 

 

Nemendur læra 7x og 8x töflurnar og 

fara með þær fyrir kennara án þess að 

þurfa að telja á fingrum 

Ljósrituð hefti frá kennara, 

bls. 23-29 unnar 

 

 

 



 

22.- 26. Október 

22. vetrarfrí 

23. 

skipulagsdagur 

Reikniaðgerðir 

Margföldunartaflan 
Unnið með margföldun (uppsett 

dæmi) 

 

Nemendur læra 9x töflurnar og fara 

með þær fyrir kennara án þess að 

þurfa að telja á fingrum. 

 

Ljósrituð hefti frá kennara, 

bls. 26-29 unnar 

 

 

 

29. okt -2. 

nóvember 

1. samskipta-

dagur 

Reikniaðgerðir 

 
Unnið með deilingu (uppsett dæmi, 

tvær tölur) 
 

Ljósrituð hefti frá kennara, 

bls. 14-17 unnar 

 

 

5. -9. nóvember 

8. Baráttudagur 

gegn einelti  

 

Reikniaðgerðir 

 
Unnið með deilingu (uppsett dæmi, 

þrjár tölur) 
 

Ljósrituð hefti frá kennara, 

bls. 18-20 unnar 

Auka þjálfun með dæmum frá 

kennara. 

 

 

 

12. - 16. 

nóvember 

16. Dagur 

íslenskrar tungu 

 

Reikniaðgerðir 

 
Unnið með deilingu (uppsett dæmi, 

þrjár tölur) 

Ljósrituð hefti frá kennara, 

bls. 22 og aukadæmi  

 

 

 

19. -23. 

nóvember 

 

Reikniaðgerðir 

 

Könnun úr því hefti sem 

unnið hefur verið með. 

 

Unnið með reikniaðgerðirnar 

samlagning, frádráttur, margföldun og 

deiling (uppsett, óuppsett- og 

lesdæmi) 
 

Ljúka hefti, upprifjun og könnun  

26.- 30 nóvember 

 

Almenn brot Unnið með almenn brot á fjölbreyttan 

hátt 
Ljósritað hefti frá kennara, 

bls. 1-4 unnar 

 

 



 

3. - 7. desmeber 

 

Almenn brot Unnið með almenn brot á fjölbreyttan 

hátt 
Ljósritað hefti frá kennara, 

bls. 5-7 unnar 

 

 

10. - 14. 

desember 

 

Almenn brot Unnið með almenn brot á fjölbreyttan 

hátt 
Ljósritað hefti frá kennara, 

bls. 8-11 unnar 

 

 

17. – 20. 

desember 

20. Kennsla og 

Litlu jól 

21. jólafrí 

Almenn brot Unnið með almenn brot á fjölbreyttan 

hátt 
Ljósritað hefti frá kennara, 

bls. 12-14 unnar 

 

 

3.-4. janúar 

3. Skipulagsdagur 

 

Almenn brot Unnið með almenn brot á fjölbreyttan 

hátt 
Ljósritað hefti frá kennara, 

bls. 15-17 unnar 

 

 

7. – 11. janúar 

 

Almenn brot 

Könnun úr því hefti sem 

unnið hefur verið með 

 

Unnið með almenn brot á fjölbreyttan 

hátt 
Ljúka hefti, upprifjun og könnun  

Námsmat:  

Námsmat: hæfniviðmið samkvæmt aðalnámskrá birt á mentor  

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

 

Áætlun birt með fyrirvara um breytingar 


