
 

Kennsluáætlun vor 2020 

Stærðfræði 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI    EFNISTÖK     NÁMSEFNI ANNAÐ          

6.-10. janúar 

 

Þrettándinn 

Tugabrot Unnið með talnalínu, hundruð, 
einingar, tugi, tíunduhluta og 
hundraðshluta, samlagningu, frádrátt 
og margföldun tugabrota 

Þemahefti í tugabrotum  

13.-17. janúar 

 Tugabrot Unnið með talnalínu, hundruð, 
einingar, tugi, tíunduhluta og 
hundraðshluta, samlagningu, frádrátt 
og margföldun tugabrota 

Þemahefti í tugabrotum  

20-.24. jan 

24. bóndadagur 

Tugabrot Unnið með talnalínu, hundruð, 
einingar, tugi, tíunduhluta og 
hundraðshluta, samlagningu, frádrátt 
og margföldun tugabrota. Einnig er 
unnið með námundun 

Þemahefti í tugabrotum  

27.-31.jan 

 

30.samskiptad. 

Mælingar og mælikvarði 

 

 

Unnið með km, hm, dam, m, dm, cm, 

mm. Einnig verður unnið með 

mælikvarða. 

Þemahefti í mælingum og 
mælikvarða bls. 1-5 

Könnun í tugabrotum  

3.-7. febrúar 

 

Mælingar og mælikvarði 
 

Unnið með km, hm, dam, m, dm, cm, 
mm. Einnig verður unnið með 
mælikvarða. 

Þemahefti í mælingum og 
mælikvarða bls. 6 - 10 
 
 

 

10.-14. febrúar 
Mælingar og mælikvarði Unnið með km, hm, dam, m, dm, cm, 

mm. Einnig verður unnið með 
mælikvarða. 

Þemahefti í mælingum og 
mælikvarða bls. 11 - 16 
 

 



 

 

17.-21. febrúar 

(3 

kennsludagar) 

17. og 18. vetrarfrí 

23. konudagur 

Mælingar og mælikvarði Unnið með km, hm, dam, m, dm, cm, 
mm. Einnig verður unnið með 
mælikvarða. 

Þemahefti í mælingum og 
mælikvarða 
 

 

24.-28. febrúar 

26.öskudagur 

Hnitakerfi Unnið verður með ýmsa þætti 
hnitakerfis t.d að lesa og setja inn í 
hnitakerfi, spegla og hliðra 

Þemahefti í hnitakerfi bls 1-5 Könnun í mælingum og 
mælikvarða 

2.-6. mars 

 

Hnitakerfi Unnið verður með ýmsa þætti 
hnitakerfis t.d að lesa og setja inn í 
hnitakerfi, spegla og hliðra 

Þemahefti í hnitakerfi bls. 6-10 
 
 

 

9.-13. mars  

 

Hnitakerfi Unnið verður með ýmsa þætti 
hnitakerfis t.d að lesa og setja inn í 
hnitakerfi, spegla og hliðra 
 

Þemahefti í hnitakerfi bls. 11-14 
 

 

16.-20. mars 
Flatarmál og horn Unnið með flatarmál rétthyrninga og 

þríhyrninga. Einnig verður unnið með 
ummál hyrninga 

Þemahefti í flatarmáli og hornum 
bls. 1-7 

Könnun í hnitakerfi 

23.-27. mars Flatarmál og horn Unnið verður með rúmmál Þemahefti í flatarmáli og hornum 
bls 8-12 

 

30.mars-3.apríl 

3. árshátíð 

skólans 

Flatarmál og horn Nemendur læra að notfæra sér 
gráðuboga við að mæla stærð horna, 
auk þess fást þau við hugtökin rétt 
horn, gleitt horn og hvasst horn.   

Verkefnaheftið flatarmál og horn 
bls. 13 – 19 
 
 

 



 

6.-13. apríl 

 

 P á s k a l e y f i 

14.-17. apríl 

(4 

kennsludagar) 

Flatarmál og horn 
 

Unnið verður með formin m.a 
mismunandi heiti þríhyrninga og 
ferhyrninga. Einnig vinnum 
hornasummu hyrninga. 

Þemaheftið Flatarmál og horn bls. 
20-26 

 

20.-24. apríl 

(4 

kennsludagar) 

23. 

sumardagurinn 

fyrsti 

Flatarmál og horn Höldum áfram að vinna með 
hornasummu hyrninga sem og heiti 
forma 

Þemaheftið Flatarmál og horn bls. 
27-30 

 

27.apríl-1. maí 

(1 

kennsludagur) 

28.Mörtuganga 

29.apríl-2.maí 

vinnuferð 

 

Upprifjun  Upprifjun á ýmsum þáttum sem 
unnið hefur verið með í vetur. 

Aukaefni frá kennara Könnun í flatarmáli og 
hornum 

4-8. maí 

Upprifjun Upprifjun á ýmsum þáttum sem 
unnið hefur verið með í vetur. 
 
 

Aukaefni frá kennara  

      11.-15. maí Útistærðfræði Veljum ýmis stærðfræðiverkefni og 
vinnum þau úti. 

  



 

(3 

kennsludagar) 

12.samskiptad. 

18.-22. maí 

(4.kennsludagar) 

21.Uppstigningar-

dagur 

Útistærðfræði Veljum ýmis stærðfræðiverkefni og 
vinnum þau úti. 

  

25.-29. maí Útistærðfræði Veljum ýmis stærðfræðiverkefni og 
vinnum þau úti. 

  

                      


