
 

Kennsluáætlun vor 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) 

15.janúar- 

19.janúar 

19.janúar 

bóndadagur 

Almenn brot- að bera saman 
almenn brot 

Unnið með almenn brot á 
fjölbreyttan hátt 

Ljósrituð bók frá kennara, almenn 
brot bls. 8-12 

 

22.janúar- 

26.janúar 

Almenn brot- frádráttur og 
samlagning almennra brota 

Unnið með almenn brot á 
fjölbreyttan hátt 

Ljósrituð bók frá kennara, almenn 
brot bls. 13-17 

 

29.janúar- 

2.febrúar 

31.janúar 

samskiptadagur 

Almenn brot- upprifjun  Unnið með almenn brot á 
fjölbreyttan hátt 

Ljósrituð blöð frá kennara Könnun í almennum brotum 

5.febrúar- 

9.febrúar 

Tölfræði- súlurit og tíðnitöflur Unnið með tölfræði á fjölbreyttan 
hátt 

Ljósrituð bók frá kennara, tölfræði 
bls. 1-7 

 

12.febrúar- 

16.febrúar 

14.febrúar 

öskudagur 

Tölfræði- meðaltal Unnið með tölfræði á fjölbreyttan 

hátt 

Ljósrituð bók frá kennara, tölfræði 
bls. 8-11 

Könnun í tölfræði 



 

19.febrúar- 

23.febrúar  

 

Pizzaveisla-raunverkefni Unnið með reikniaðgerðir, almenn 

brot og tölfræði í raunverkefni. 

Nemendur vinna í 4 manna hópum 

þar sem þeir skipuleggja veislu, hvað 

þarf til að halda t.d. pizza- veislu, 

hvað kostar svoleiðis veisla hvað hver 

á að fá mikið og hvað velja gestirnir á 

pizzu sína. 

Ýmis gögn frá kennara, upplýsingar 
sem nemendur afla sér og annað 
efni er nýtist við vinnslu verkefnisins 

 

26.febrúar- 

2.mars 

27. febrúar 

árshátíð miðst.  

28.febrúar 

skipulagsdagur 

Pizzaveisla-raunverkefni Unnið með reikniaðgerðir, almenn 
brot og tölfræði í raunverkefni. 
Nemendur vinna í 4 manna hópum 
þar sem þeir skipuleggja veislu, hvað 
þarf til að halda t.d. pizza- veislu, 
hvað kostar svoleiðis veisla hvað hver 
á að fá mikið og hvað velja gestirnir á 
pizzu sína. 

Ýmis gögn frá kennara, upplýsingar 
sem nemendur afla sér og annað 
efni er nýtist við vinnslu verkefnisins 

 

5.mars- 9.mars Pizzaveisla-raunverkefni Unnið með reikniaðgerðir, almenn 
brot og tölfræði í raunverkefni. 
Nemendur vinna í 4 manna hópum 
þar sem þeir skipuleggja veislu, hvað 
þarf til að halda t.d. pizza- veislu, 
hvað kostar svoleiðis veisla hvað hver 
á að fá mikið og hvað velja gestirnir á 
pizzu sína. 
 
 

Ýmis gögn frá kennara, upplýsingar 
sem nemendur afla sér og annað 
efni er nýtist við vinnslu verkefnisins 

Hæfniviðmið samkvæmt 
aðalnámskrá á mentor 

12.mars- 

16.mars 

Hnitakerfi  Unnið á fjölbreyttan hátt með 
hnitakerfið  
 

Ljósrituð bók frá kennara, Hnitakerfi 
og klukka, bls. 1 - 7 
 

 

19.mars- 

23.mars  

Páskarfrí hefst 

Hnitakerfi- stækkun og speglun  Unnið á fjölbreyttan hátt með 
stækkun og speglun 

Ljósrituð bók frá kennara, Hnitakerfi 
og klukka, bls. 8 – 10 auk ljósritaðra 
verkefna frá kennara 
 

 



 

24.mars 

3.apríl- 6.apríl 

3.apríl 

skipulagsdagur 

Hnitakerfi- hliðrun Unnið á fjölbreyttan hátt með hliðrun Ljósrituð bók frá kennara, Hnitakerfi 
og klukka, bls. 11 - 14 

Könnun í hnitakerfi 

9.apríl- 13.apríl 

 

Klukkan Unnið á fjölbreyttan hátt með 
klukkuna 

Ljósrituð bók frá kennara, Hnitakerfi 
og klukka, bls. 15 - 20 

 

16.apríl- 

20.apríl 

19. apríl 

sumardagurinn 

fyrsti 

20.apríl 

skipulagsdagur 

Klukkan og  
margföldunartaflan 

Unnið á fjölbreyttan hátt með 
klukkuna 
 
Nemendur rifja upp 2x, 3x,  töfluna 
og fara með hana fyrir kennara án 
þess að þurfa að telja á fingrum 
 

Ljósrituð bók frá kennara, Hnitakerfi 
og klukka, bls. 21 - 24 

 

23.apríl- 

27.apríl 

 

Klukkan, dagar, mánuðir, ár og 
margföldunartaflan 

Unnið á fjölbreyttan hátt með 
klukkuna  
 
Nemendur rifja upp 4x, 5x,  töfluna 
og fara með hana fyrir kennara án 
þess að þurfa að telja á fingrum 

Ljósrituð bók frá kennara, Hnitakerfi 
og klukka, bls. 25 - 31 

Könnun í klukku 

30.apríl- 4.maí 

1. maí frídagur 

Ummál og 
margföldunartaflan 

Unnið á fjölbreyttan hátt með ummál 
 
Nemendur rifja upp 6x, 7x,  töfluna 
og fara með hana fyrir kennara án 
þess að þurfa að telja á fingrum 
 

Ljósrituð bók frá kennara, Flatarmál 
og horn, bls. 1 – 2, auk ljósritaðra  
verkefna frá kennara 

 



 

7.maí- 11.maí Flatarmál og 
margföldunartaflan 

Unnið á fjölbreyttan hátt með 
flatarmál.  
 
Nemendur rifja upp 8x, 9x,  töfluna 
og fara með hana fyrir kennara án 
þess að þurfa að telja á fingrum 
 

Ljósrituð bók frá kennara, Flatarmál 
og horn, bls. 3 - 7 

 

14.maí- 18.maí Horn  Unnið á fjölbreyttan hátt með horn 
 

Ljósrituð bók frá kennara, Flatarmál 
og horn, bls. 8 – 10, auk ljósritaðra  
verkefna frá kennara 

 

21.maí- 25.maí 

21.maí annar í 

hvítasunnu 

23.maí- 25.maí 

þemadagar 

Rúmfræðiform og samsíða línur Unnið á fjölbreyttan hátt með form 
og samsíða línur 
 

Ljósrituð bók frá kennara, Flatarmál 
og horn, bls. 11 - 16 

Könnun í flatarmáli og 
hornum 

28.maí- 1.júní 

31.maí vorgleði 

1.júní skólaslit 

útikennsla    

 

Námsmat:  

Námsmat: hæfniviðmið samkvæmt aðalnámskrá birt á mentor  

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

 

Áætlun birt með fyrirvara um breytingar. 

 


