
 

Kennsluáætlun vor 2023 

Stærðfræði 5. Bekkur 

 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

16. – 20. janúar 

Mælingar Unnið með raunveruleg viðfangsefni 
sem kveikju fyrir kaflann.  
 
 

Stika nemendabók bls 6-8 

Námsspil og önnur verkefnablöð úr 

aukaefni í Stiku 

Vefefni af vef 

Menntamálastofnunnar 

Vefefni Stiku (multi) 

 

23. – 27. janúar 
25. Samskiptadagur 

Mælingar 
Lengdarmælingar 
 
 
 
Ummál 

Þekkja og geta breytt 
lengdarmælingur (breytt t.d. mm í 
cm og öfugt) 
 
 
Læra að mæla og reikna ummál 
tvívíðra hluta. 

Stika nemendabók bls 11-13 

Námsspil og önnur verkefnablöð úr 

aukaefni í Stiku 

Vefefni af vef 

Menntamálastofnunnar 

Vefefni Stiku (multi) 

 

30. jan – 3. feb 

Flatarmál 

 

Mælikvarði 

Læra að mæla og reikna flatarmál 
tvívíðra hluta. 
 
Átta sig á hvernig myndir geta verið í 
öðrum stærðarhlutföllum á blaði en í 
raunveruleikanum  

Stika nemendabók bls 14-20 

Námsspil og önnur verkefnablöð úr 

aukaefni í Stiku 

Vefefni af vef 

Menntamálastofnunnar 

 
 



Vefefni Stiku (multi) 

6. – 10. febrúar 
Upprifjun fyrir könnun Fara yfir efni kaflans Æfingasíða í Stiku bls 30-32 Könnun úr mælingum 

 
 
 

13. – 17. febrúar 

Almenn brot 
 
 
 
Hve stór hluti? 

Unnið með raunveruleg viðfangsefni 
sem kveikju fyrir kaflann.  
 
 
Læra um almenn brot sem hluta af 
heild 
 
 

Stika nemendabók bls 35-38 

Námsspil og önnur verkefnablöð úr 

aukaefni í Stiku 

Vefefni af vef 

Menntamálastofnunnar 

 

20 – 24. Febrúar 
22. Öskudagur 

23.-24. vetrarfrí  

Hve stór hluti? Læra um almenn brot sem hluta af 
heild 

Stika nemendabók bls 38-41 

Námsspil og önnur verkefnablöð úr 

aukaefni í Stiku 

Vefefni af vef 

Menntamálastofnunnar 

 
 

27. feb – 3. mars 

Teljari og nefnari 
 
 
Á brotveiðum  
 
 
Tíundu hlutar  

Þekkja teljara og nefnara 
 
 
Skoða mismunandi brot 
 
 
Breyta almennum brotum í tugabrot 
sem eru í tíundu hlutum 

Stika nemendabók bls 42-44,45-

46,48 

Námsspil og önnur verkefnablöð úr 

aukaefni í Stiku 

Vefefni af vef 

Menntamálastofnunnar 

 

6. – 10. mars 

Samlagnin með 
almennum brotum 
 
Frádáttur með 
almennum brotum  
 
Að bera saman 
 

Leggja saman almenn brot 
 
 
Draga frá almenn brot 
 
 
Bera saman mismunandi brot 
 

Stika nemendabók bls 51-58 

Námsspil og önnur verkefnablöð úr 

aukaefni í Stiku 

Vefefni af vef 

Menntamálastofnunnar 

 



Meira en einn heill Læra að leggja saman og draga frá 
brot sem er meira en einn heill. 

13. – 17. mars 

Prósent 
 
 
 
Upprifjun fyrir könnun 

Átta sig á tengingu almenna 
tugabrota og prósenta 
 
 
Fara yfir efni kaflans 

Stika nemendabók bls 59-60 

 

Æfingasíða í Stiku bls 64 

 
 
 
 
Könnun úr almennum 
brotum 

20 – 24. mars 

Margföldun og deiling Unnið með raunveruleg viðfangsefni 
sem kveikju fyrir kaflann.  
 
 

Stika nemendabók bls 68-73 

Námsspil og önnur verkefnablöð úr 

aukaefni í Stiku 

Vefefni af vef 

Menntamálastofnunnar 

Vefefni Stiku (multi) 

 
 
 
 
 
 
 

27. – 31. mars 

Margföldun í rúðuneti 

 

Deiling 

 

 

Læra nýjar aðferðir til að hjálpa þér 
að reikna marföldun 
 
 
Læra nýjar aðferðir til að hjálpa þér 
að reikna deilingu 

Stika nemendabók bls 76-81, 83-86 

Námsspil og önnur verkefnablöð úr 

aukaefni í Stiku 

Vefefni af vef 

Menntamálastofnunnar 

Vefefni Stiku (multi) 

 

 

3. – 7. apríl 
Páskaleyfi    

 
 

10. – 14. apríl 
10. Páskaleyfi 

Orðadæmi í margföldun 
og deilingu 
 
Könnun í lok kaflans 

Þjálfun í orðadæmum  
 
 
Fara yfir efni kaflans 

Stika nemendabók bls 87-90 

 

Æfingasíða í Stiku bls 94-96 

Könnun úr margföldun og 
deilingu  



17. – 21. apríl 
19. & 21. Starfsdagur 

20. Sumardagurinn fyrsti 

Mynstur 

 

 

 

Unnið með raunveruleg viðfangsefni 
sem kveikju fyrir kaflann.  
 

 

 

Stika nemendabók bls 99-103 

Námsspil og önnur verkefnablöð úr 

aukaefni í Stiku 

Vefefni af vef 

Menntamálastofnunnar 

Vefefni Stiku (multi) 

 

24. – 28. apríl 

Mynstur með hliðrun, 

speglun og snúningi 

 

Myndtölur 

 

 

Læra að búa til mynstur með hliðrun, 
speglun og snúningi 

Stika nemendabók bls 104-108 

Námsspil og önnur verkefnablöð úr 

aukaefni í Stiku 

Vefefni af vef 

Menntamálastofnunnar 

Vefefni Stiku (multi) 

 

1. – 5. maí 

1. verkalýðsdagurinn 

Talnamynstur 

 

 

 

 

 

Upprifjun fyrir könnun 

Læra að nota rökhugsun til að búa til 
mynstur með myndun og tölum 

 

 

 

 

 

Fara yfir efni kaflans 

Stika nemendabók bls 111 

Námsspil og önnur verkefnablöð úr 

aukaefni í Stiku 

Vefefni af vef 

Menntamálastofnunnar 

Vefefni Stiku (multi) 

 

Æfingasíða í Stiku bls 125-127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Könnun úr mynstrum  

8. – 12. maí 

Upprifjun á ýmsum 

verkefnum 

Rifjum upp þá þætti sem farið hefur 
verið í á önninni. 
 
Nemendur fá tækifæri til þess að 
bæta sig í þeim hæfniviðmiðum sem 
farið var yfir í könnunum yfir árið.  

 

 

 



15. – 19. maí 
18. uppstigningardagur 

Upprifjun á ýmsum 
verkefnum 

Rifjum upp þá þætti sem farið hefur 
verið í á önninni. 
 
Nemendur fá tækifæri til þess að 

bæta sig í þeim hæfniviðmiðum sem 

farið var yfir í könnunum yfir árið.  

  

22. – 26. maí Upprifjun á ýmsum 
verkefnum 

Rifjum upp þá þætti sem farið hefur 
verið í á önninni. 
 
Nemendur fá tækifæri til þess að 

bæta sig í þeim hæfniviðmiðum sem 

farið var yfir í könnunum yfir árið.  

  

30. maí – 2. Júní 
3. júní - skólaslit 

    

 

 


