
Kennsluáætlun haust 2022 

Stærðfræði- 5. bekkur 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

1.vika 

24.- 26. ágúst 

Verkefni frá kennara – 

stöðumat 

Könnun lögð fyrir nemendur og 
staðan tekin. 
 
Margföldunartaflan rifjuð upp 

Verkefni frá kennara  

2.vika 

29. ágúst – 2. 

sept 

 

Reikniaðgerðir og tími Reikniaðgerðirnar samlagning og 
frádráttur rifjaðar upp, með áherslu á 
það að geyma og taka til láns. 
 
Farið vel yfir námstækni, hvernig 
dæmi eru sett upp í reikningsbók. 
 
Margföldunartaflan rifjuð upp 

Stika nemendabók bls. 6 
 
Námsspil og önnur verkefnablöð úr 
aukaefni Stiku. 
 
Vefefni af vef 
Menntamálastofnunar. 
 
Vefefni Stiku (Multi) 

 

3.vika 

5. - 9. sept 

 

 

 

 

Negatívar tölur, tugakerfið 
 

Hugtakið negatívar tölur lagt inn. 
 
Unnið með talnalínur og hitamæla til 
að átta sig á stærð talna. 
 
Sýnt hvernig á að leggja saman tvær 
mínustölur eða þar sem mínustalan 
er stærri en plústalan. 
 
Margföldunartaflan rifjuð upp. 

Stika nemendabók bls. 8-10, 12-14, 
23-25. 
 
Námsspil og önnur verkefnablöð úr 
aukaefni Stiku. 
 
Vefefni af vef 
Menntamálastofnunar. 
 
Vefefni Stiku (Multi) 

 

4.vika 

12. – 16. sept 

 

Samlagning og frádráttur 

 

Gildi tölustafa eftir sætum í 

tugakerfinu 

Lagt inn hvernig tekið er til láns, 

Stika nemendabók bls. 23-25, 27-29 
 
Námsspil og önnur verkefnablöð úr 
aukaefni Stiku. 
 

 



 

 

 

 

hvernig á að geyma. 

Unnið með aðferðir sem aðstoða við 
hugarreikning. 
 
Hugtakið mismunur rætt. 
 

Vefefni af vef 
Menntamálastofnunar. 
 
Vefefni Stiku (Multi) 

5.vika 

19. – 23. sept 

Starfsdagur 19.sept 

 

Margföldun og deiling Unnið með aðferðir í hugarreikningi. Stika nemendabók bls. 30-31,33-35 

Námsspil og önnur verkefnablöð úr 
aukaefni Stiku. 
 
Vefefni af vef 
Menntamálastofnunar. 
 
Vefefni Stiku (Multi) 

 

6.vika 

26. - 30.sept 

 

Upprifjun fyrir könnun  Æfingasíða í Stiku bls 42-44 Könnun 

7.vika 

3. - 7. okt 

Tölfræði 
 
Tíðnitöflur og súlurit. 

Hvað eru kannanir? 
 
Farið yfir hvernig við lesum úr töflum 
og ritum. 
 
Lagt inn hvernig við búum til 
tíðnitöflu og súlurit. 

Stika nemendabók bls. 47-49 
 
Námsspil og önnur verkefnablöð úr 
aukaefni Stiku. 
 
Vefefni af vef 
Menntamálastofnunar. 
 
Vefefni Stiku (Multi) 

 

8.vika 

10. – 14. okt 

 

Tölfræði 
 
 
Miðgildi og tíðasta gildi 

Hugtökin miðgildi og tíðasta gildi lögð 
inn. 
 
Áfram unnið með það hvernig lesa á 
úr tíðnitöflum og súluritum. 

Stika nemendabók bls. 52-55 
 
Námsspil og önnur verkefnablöð úr 
aukaefni Stiku. 
 
Vefefni af vef 

Könnun í tölfræði í lok 

vikunnar. 



 Menntamálastofnunar. 
 
Vefefni Stiku (Multi) 

9.vika 

17. - 21. okt 

Þemadagar 19.-21. 

okt. 

 

Verkefni frá kennara Parverkefni í tölfræði   

10. vika 

24. - 38. okt. 

Tugabrot - stöðukönnun 
 

Unnið með hugtökin tíundu- og 
hundraðshlutar og þau útskýrð með 
aðstoð talnalínu. 

Stika á bls 88-89. Kannað hver staða 
nemenda er í tugabrotum. 
 

 

11. vika 

31.okt – 4. nóv. 

 

 

Tíundu og hundraðshlutar 
 
Tugabrot á talnalínu  

Námundun og 

slumpreikningur 

 

 Hugtakið tíunduhlutar tengt við lítra 
og millilítra. 
 
Námundun útskýrð með aðstoð 
talnalínu. 
 

Bls. 63-64, 67,70-73 
 
Námsspil og önnur verkefnablöð úr 
aukaefni Stiku. 
 
Vefefni af vef 
Menntamálastofnunar. 
 
Vefefni Stiku (Multi) 

 

12. vika 

7. – 11. nóv 

 

Samskiptadagur 28. 

okt. 

 

 

Samlagning og frádráttur 

tugabrota. 

Rætt um hugtakið námundun 
 
Hvað er heil tala 
 
 
Hvernig leggjum við saman og 
drögum frá tugabrot. 

Stika nemendabók bls. 74-82, lesa 
bls. 87, æfingasíða 90-92 
 
Námsspil og önnur verkefnablöð úr 
aukaefni Stiku. 
 
Vefefni af vef 
Menntamálastofnunar. 
 
Vefefni Stiku (Multi) 
 
 
 
 

Samlagning og frádráttur 

tugabrota. 

 

 

Könnun 



13.vika 

14. - 18. nóv 

 

Rúmfræði – kveikja 

Stöðukönnun  

 Stika bls 124-125 
 
Könnum stöðu nemenda í 
rúmfræði. 

 

14.vika 

21. - 25. nóv. 

Starfsdagur 22.nóv 

 

 

 

 

Rúmfræði 

 

Heiti mismunandi forma lögð inn og 

rædd. Form skoðuð á töflu og rædd. 

Rætt um mun á rétthyrningi og 

ferningi og sérstaklega um 90°horn 

og hliðar. 

Hugtakið samsíða lagt inn 

Þríhyrningar, rétthyrndir, jafnhliða, 

jafnarma 

 

Stika nemendabók bls. 95-96, 99-

101 

Námsspil og önnur verkefnablöð úr 
aukaefni Stiku. 
 
Vefefni af vef 
Menntamálastofnunar. 
 
Vefefni Stiku (Multi) 
 

 
 

15.vika 

28.nóv - 2. des. 

 

 

Rúmfræði 

 

Heiti mismunandi forma lögð inn og 

rædd. Form skoðuð á töflu og rædd. 

Flutningar, hliðrun, speglun, 

snúningur, horn. 

nemendur mæla gráður horna. 

 

 

 

 

 

 

Stika nemendabók bls. 102-

104,106-115 

Námsspil og önnur verkefnablöð úr 
aukaefni Stiku. 
 
Vefefni af vef 
Menntamálastofnunar. 
 
Vefefni Stiku (Multi) 
 
 

 
 



16.vika 

5. - 9. des. 

 

Rúmfræði 

 

Heiti mismunandi forma lögð inn og 

rædd. Form skoðuð á töflu og rædd. 

Hornasumma hyrninga 

 

 

Stika nemendabók bls. 118,120,122, 

lesa bls. 123, æfingasíða 126-127, 

könnun. 

Námsspil og önnur verkefnablöð úr 
aukaefni Stiku. 
 
Vefefni af vef 
Menntamálastofnunar. 
 
Vefefni Stiku (Multi) 
 

Könnun 

17.vika 

12.-16. des 

 

Upprifjun á ýmsum 

verkefnum 

Rifjum upp þá þætti sem farið hefur 
verið í á önninni. 
 
Margföldunartaflan rifjuð upp 

  

18.vika 

4. jan. - 6. jan 

Upprifjun  Þeir þættir sem farið hefur verið í á 
haustönn 

  

19.vika 

9. jan. -13. jan 

 

Mælingar - Kveikja  

Stöðumat 

Staðan tekin á nemendum áður en 

byrjað er á kaflanum. 

  

 

Námsmat:  Kannanir eftir hvern kafla þar sem markmið eru metin. 
 


