
 

Kennsluáætlun haust 2018 

 

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) 

23.-24. ágúst 

22. 

Skólasetning 

Upprifjun – Reikniaðgerðir Upprifjun í samlagningu. Nemendur og 
kennari vinna að því í sameiningu að rifja 
upp atriði samlagningar. 
 
Rifja upp aðferðir þar sem þarf að 
geyma. 

Efni frá kennara.  

27.  - 31. ágúst Upprifjun – Reikniaðgerðir 
 
Samlagning 
 
 

Upprifjun í samlagningu. Nemendur og 
kennari vinna að því í sameiningu að rifja 
upp atriði samlagningar. 
 
Rifja upp aðferðir þar sem þarf að 
geyma. 

Efni frá kennara. 
Stærðfræðihefti með reikniaðgerðum 
bls. 1 og 3 auk efnis kennara. 

 

3.-7. 

september 

8. Dagur læsis 

Upprifjun 
 
Frádráttur  

Upprifjun í frádrætti. Nemendur og 
kennari vinna að því í sameiningu að rifja 
upp atriði frádráttar. 
Rifja upp aðferðir þar sem þarf að taka til 
láns. 

Stærðfræðihefti með reikniaðgerðum 
bls. 2, 4 og 32. Auk efnis frá kennara. 
 
 

 

10. -14. 

september 

16. Dagur 

íslenskrar 

náttúru 

Upprifjun 

 

Frádráttur 

Unnið með frádrátt. Unnið er með 4 

tölur og aðferðina við að geyma yfir núll. 

Stærðfræðihefti með reikniaðgerðum 
bls. 2, 4 og 32. Auk efnis frá kennara. 
 

Könnun í samlagningu og 

frádrætti 

17. - 21. sept 

 

Upprifjun 

Margföldun  

Í þessari viku verður byrjað á margföldun 

og upprifjun á henni.  

Rætt um tengsl margföldunar og 

Stærðfræðihefti með reikniaðgerðum 
bls. 3, 
5,6,10,11,12,14,17,18,19,20,33,34,35. 
 
Gagnvirkt efni á mms.is 

 



 

deilingar. 

 

24. – 28. 

september 

 

Margföldun 
 
 

Margföldun tuga og hundruða. Skoðaðar 
aðferðir við margföldun með tugi og 
hundruði. 
 
Víxlreglan skoðuð betur og farið enn 
frekar í tengsl margföldunar og deilingar. 
 
Uppsetning á deilingardæmum með 
afgangi. 

Stærðfræðihefti með reikniaðgerðum. 
 
 

 

 1.- 5. Október 

 

Margföldun Unnið með margföldunartöflurnar 1x-
10x. Farið yfir töflurnar, unnin verkefni 
og leiknir leikir sem tengjast þeim. 

Efni frá kennara, leikir og spil. 
 
Margföldunarbingó og gagnvirkt efni. 

 

8. -12. október 

 

Margföldun Unnið með margföldunartöflurnar 1x-
10x. Farið yfir töflurnar, unnin verkefni 
og leiknir leikir sem tengjast þeim. 

Efni frá kennara, leikir og spil. 
 
Margföldunarbingó og gagnvirkt efni. 

 

15. – 19. 

október 

Vetrarfrí 19.okt 

Margföldun  Unnið með margföldunartöflurnar 1x-
10x. Farið yfir töflurnar, unnin verkefni 
og leiknir leikir sem tengjast þeim. 
 
 

Ýmsir námsleikir og spil 
 
Gagnvirkt efni 
 

Könnun í margföldun 

22.- 26. 

Október 

22. okt 

vetrarfrí 23.okt  

skipulagsdagur 

Deiling  Upprifjun á deilingu, skoðuð tengsl 
margföldunar og deilingar. 
 

 

Reikniaðgerðir bls. 9 (tengsl margf og 
deil) 
 
Reikniaðgerðir bls. 
7,8,21,22,23,24,25,26,36,37 og tvær 
tölur í fjórar sleppa bls. 25 og 26. 

 

 

29. okt -2. 

Nóvember 

1. nóv  

Deiling Nemendur æfa sig í deilingu.  

 

reikniaðgerðir  



 

samskiptad. 

 

5. -9. 

nóvember 

8. 

Baráttudagur 

gegn einelti  

9. 

samskiptadagu

r 

10. 

Grindavíkurdag

ur 

Deiling Áframhaldandi vinna með deilingu þar 
sem þeir nemendur sem hafa náð góðum 
tökum á uppsetningu deilingar fara 
áfram og deila í enn hærri tölur. Þeir sem 
enn eiga í erfiðleikum halda áfram í takt 
við sína hæfni.  

 

reikniaðgerðir 
 

Könnun í deilingu 

12. - 16. 

nóvember 

16. Dagur 

íslenskrar 

tungu 

 

Rómverskar tölur Unnið með rómverskar tölur Reikniaðgerðir bls. 38-39  

19. -23. 

nóvember 

 

Tölfræði 
 
 

Unnið með tölfræði þar sem nemendur 
lesa af súluriti, af töflum og búa til súlurit 
og töflur út frá fyrirgefnum upplýsingum. 
Ásamt því að læra um miðgildi og tíðasta 
gildi.  

 

Tölfræðihefti  

26. – 30. Tölfræði 
 
 

Áframhaldandi vinna í tölfræði þar sem 
nemendur lesa af súluriti, af töflum og 
búa til súlurit og töflur út frá fyrirgefnum 

Tölfræðihefti  
 
 



 

nóvember 

28. nóv 

skipulagsdagur 

upplýsingum. Ásamt því að læra um 
miðgildi, tíðasta gildi og meðaltal.  
 
Nemendur byrja að undirbúa rannsókn 
fyrir paraverkefni. 

 

 
 
 

3. - 7. 

desember 

1. 

Fullveldisdagur

inn 

 

Tölfræði Farið verður yfir ýmis verkefni sem 
tengjast klukkunni. Aðaláhersla verður 
lögð á að nemendur tileinki sér aðferðir 
til þess að reikna út tíma og átti sig betur 
á klukkunni.  
 

 

Tölfræðihefti 
 

Könnun í tölfræði 

10. - 14. 

desember 

 

Orðadæmi  Unnin verða orðadæmi Reikniaðgerðir bls. 
13,15,16,27,28,29,30,31 

 

17 . – 20. 

Desember 

20. Litlu jól 

Orðadæmi  

 

Unnin verða orðadæmi  Reikniaðgerðir  

3.-4. janúar 

3.jan 

skipulagsdagur 

Orðadæmi  Unnin verða orðadæmi reikniaðgerðir  

7.- 11. jan Orðadæmi  Unnin verða orðadæmi reikniaðgerðir Könnun í  orðadæmum 

14.-18. janúar 

 

Almenn brot Unnið verður með almenn brot Hefti frá kennara  

 



 

Námsmat:   

Námsmat:   

Námsmat í stærðfræði verður með breyttu sniði í ár. Ekki verður gefin einkunn í tölum fyrir hvert verkefni eða fyrir kannanir heldur 
metur kennari hvernig nemandi stendur í hverju hæfniviðmiði fyrir sig. Nemandi fær tákneinkunn/litareinkunn fyrir hvert hæfniviðmið 
fyrir sig. Foreldrar geta fylgst með námsmati í gegnum hæfnikort nemandans á mentor.  
 
Í hverjum námsþætti er stefnt að ákveðnum hæfniviðmiðum (sjá á mentor). Námsmat fer fram ýmist á meðan á námsþætti stendur í 
gegnum lítil verkefni (einstaklings/para/hópverkefni) og/eða eftir að námsþætti lýkur með könnun úr viðfangsefni námsþáttarins.  
 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 

 

 


