
 

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) 

20.-24. ágúst 

22. 

Skólasetning 

Upprifjun á reikniagerðum 
(samlagning, frádráttur, 
margföldun, deiling). 

Upprifjun á aðferðum á töflu. 
Upprifjun á tengslum 
samlagningar/frádrátts og 
margföldunar/deilingar. 
 

Þemahefti – Reikniaðgerðir. 
Námsspil úr Stiku 2A 
(margföldunarbingó, fjórir í röð). 
Aukaefni frá kennara. 

 

27. ágúst  - 31. 

ágúst 

Upprifjun á reikniagerðum 
(samlagning, frádráttur, 
margföldun, deiling). 

Upprifjun á aðferðum á töflu. 
 

Þemahefti – Reikniaðgerðir. 
Námsspil úr Stiku 2A 
(margföldunarbingó, fjórir í röð). 
Aukaefni frá kennara. 

 

3.-7. 

september 

 

Upprifjun á reikniagerðum 
(samlagning, frádráttur, 
margföldun, deiling) 
Margfalda og deila með 
tugatölum. 

Innlögn á töflu, upprifjun á 
aðferðum. 

Bls. 3-8 í þemahefti með 
reikniaðgerðum. 
Aukaefni frá kennara. 
Námsspil úr Stiku 2A. 

 

10. -14. 

september 

16. Dagur 

íslenskrar 

náttúru 

Margföldun og deiling 
með tugatölum. Uppsett 
margföldun og orðadæmi. 

Upprifjun á hvernig 
margföldunardæmi eru sett upp. 

Þemahefti – Reikniaðgerðir bls. 
9-17. 
Aukaefni frá kennara. 

 

17. - 21. 

september 

 

Uppsett margföldun 
(þriggja stafa tölur) og 
uppsett deiling með einni 
tölu. 

Rennibrautaraðferðin rifjuð upp 
(deiling).  

Þemahefti – Reikniaðgerðir bls. 
17-24.  

 



 

 

 

 

24. – 28. 

September 

27. samræmt 

próf ísl. 4. 

bekkur 

28. samræmt 

próf stæ. 4. 

bekkur 

Deiling með tveggja stafa 
tölu. 
Orðadæmi í deilingu og 
margföldun. 

 Þemahefti – Reikniaðgerðir bls. 
25-31. 

 

 1.- 5. Október 

 

 

Negatífar tölur 

 
 
 

Upprifjun á hugtakinu negatífar 
tölur. Nemendur vinna með 
negatífar tölur á myndrænan hátt 
til að ná betri skilning á hugtakinu.  
 
Ýmsar umræður um það hvernig 
mælt er hita og hvað tölurnar á 
hitamæli standa fyrir. Nemendur 
merkja inn á hitamæli og finna 
hærri og lærri hita en upp er 
gefinn.  
 
Einnig er unnið með talnalínur 

Bls. 1-6 í þemahefti um negatífar 
tölur og námundun. 
 
Ýmislegt aukaefni frá kennara. 

Könnun í Reikniaðgerðum. 

8. -12. október 

 

 
Negatífar tölur 

 
 
 

Nemendur halda áfram að vinna 
með negatífar tölur. Nú byrja 
nemendur að leggja saman heilar 
tölur og negatífar tölur.  
 
Farið verður vel yfir hvernig skal 
leggja saman og draga frá þegar 

Bls 7-9 í þemahefti um negatífar 
tölur og námundun. 
 
Ýmislegt aukaefni frá kennara. 

 



 

unnið er með negatífar tölur. 

15. – 19. 

október 

19. vetrarfrí 

 
Negatífar tölur og 
námundun 
 
 
 
 
 

Áframhaldandi vinna með 
negatífar tölur þar sem 
margföldun bætist við.  
 
Auk þess rifja nemendur aðeins 
upp námundun. 

Bls 10-12 í þemahefti um 
negatífar tölur og námundun. 
 
Ýmislegt aukaefni frá kennara. 

 

22.- 26. 

Október 

22. vetrarfrí 

23. 

skipulagsdagur 

Hnitakerfi Nemendur rifja upp hvernig vinna 
skal með hnitakerfi og leysa 
verkefni í tengslum við það. 
 
Farið verður í leiki/spil sem 
tengjast hnitakerfinu til að dýpka 
skilning þeirra á viðfangsefninu. 

Bls. 1-4 í þemahefti um 
hnitakerfið. 
 
Ýmislegt aukaefni frá kennara. 

Könnun í negatífum tölum 
og námundun. 

29. okt -2. 

nóvember 

1. samskipta-

dagur 

Hnitakerfi Áframhaldandi vinna með 
hnitakerfið og hvernig það virkar.  
 
Farið verður í leiki/spil sem 
tengjast hnitakerfinu til að dýpka 
skilning þeirra á viðfangsefninu. 

Bls 5-9 í þemahefti um 
hnitakerfið. 
 
Ýmislegt aukaefni frá kennara. 

 

5. -9. 

nóvember 

8. 

Baráttudagur 

gegn einelti  

 

Tugabrot Nemendur fara í leiki til að rifja 
upp talnahúsið. Í kjölfarið fara 
fram umræður um tugabrot, 
afhverju kallast þessar tölur 
tugabrot? Hvað er tugur og hvað 
er brot? Reynt að fá nemendur til 
þess að skilja merkingu hugtaksins 
en skilningur á því getur 
auðveldað vinnu þeirra við 
viðfangsefnið. Upprifjunarverkefni 
einnig unnin. 

Bls.  1, 4, 5, 6, 16 og 17 í 
þemahefti um tugabrot. 

Aukaefni frá kennara. 

Könnun í hnitakerfinu. 



 

12. - 16. 

nóvember 

16. Dagur 

íslenskrar 

tungu 

 

Tugabrot 
Margföldunartöflurnar 2-6 

Áframhaldandi vinna með 
tugabrot 
 
Unnið sérstaklega með 
margföldunartöflurnar 2-6 með 
það að markmiði að nemendur 
kunni þær utanbókar. 

Bls.  8, 9, 10 ,11 og 13 í 
þemahefti um tugabrot. 

Aukaefni frá kennara. 

 

 

19. -23. 

nóvember 

 

Tugabrot 
Margföldunartöflurnar 2-6 

Nemendur halda áfram að æfa sig 
í reikningi með tugabrot. Í vikunni 
bætast við tugabrot með þremur 
aukastöfum. Einnig læra 
nemendur regluna þegar tugabrot 
eru margfölduð eða deilt er í þau 
með 10 eða 100. 

Bls. 18, 19, 21, 22 og 23 í 
þemahefti um tugabrot. 

Aukaefni frá kennara.  

 

 

26.- 30 

nóvember 

 

Tugabrot 
Margföldunartöflurnar 7-9 

Áframhaldandi vinna með 
tugabrot 
 
Unnið sérstaklega með 
margföldunartöflurnar 7-9 með 
það að markmiði að nemendur 
kunni þær utanbókar.  

Bls. 24, 25, 26, 27, 28 og 29 í 
þemahefti um tugabrot. 

Aukaefni frá kennara. 

 

3. - 7. 

desmeber 

 

Tugabrot 
Margföldunartöflurnar 7-9 

Nemendur halda áfram að þjálfa 
skilning sinn á tugabrotum, æfa 
sig að reikna og námunda. 

Bls. 30-37 í þemahefti um 
tugabrot. 

Aukaefni frá kennara.  

 

Könnun úr tugabrotum 

10. - 14. 

desember 

 

Þemaverkefni um jólin Nemendur vinna þemaverkefni 
tengt jólunum þar sem þau eiga 
að reikna út kostnað við það að 
halda jól. 

Ýmislegt efni frá kennara.  

17. – 20. 

desember 

Þemaverkefni um jólin Nemendur vinna þemaverkefni 
tengt jólunum þar sem þau eiga 
að reikna út kostnað við það að 

Ýmislegt efni frá kennara.  



 

20. Kennsla og 

Litlu jól 

21. jólafrí 

halda jól. 

3.-4. janúar 

3. 

Skipulagsdagur 

 

    

7. – 11. janúar 

 

Almenn brot Nemendur byrja á viðfangsefninu 
almenn brot. Umræður um hvað 
almenn brot eru sem eiga að fá 
nemendur til þess að tengja við 
fyrri þekkingu sína um almenn 
brot. Unnin auðveld 
upprifjunarverkefni. 

Stærðfræðiheftið Almenn brot og 
prósentur bls 4-7. 

Ýmislegt aukaefni frá kennara 

 

14. – 18. janúar Almenn brot 

 

Áframhaldandi vinna með almenn 
brot. Nemendur byrja að vinna 
verkefni þar sem þeir þurfa að 
bera saman almenn brot, og átta 
sig á stærð uppgefinna brota. Auk 
þess rifja nemendur upp hvernig 
eigi að nota vinna með brot í 
samlagningu og frádrætti. 

Stærðfræðiheftið Almenn brot og 
prósentur bls 1-3. 
 
Ýmislegt aukaefni frá kennara 

 

 

Námsmat:   

Námsmat í stærðfræði verður með sama sniði og í fyrra. 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 

 


