
 

Stærðfræði 6. bekkur 

Kennsluáætlun vor 2020 

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 Vinna með sætiskerfi, deiling tugabrota 

og rómverskar tölur og námundun.  

 

Stærðfræðiheftið Tugabrot 
 
 
 
 

 

13.-17. janúar 

Tugabrot Vinna með sætiskerfi, deiling tugabrota 

og rómverskar tölur og námundun.  

 
 
 

Stærðfræðiheftið Tugabrot 
 
 

 

20. -24. jan 

24. bóndadagur 

Tugabrot 

 

 

Vinna með sætiskerfi, deiling tugabrota 

og rómverskar tölur og námundun.  

 

Stærðfræðiheftið Tugabrot 

 

 

 

27.-31.jan 

 

30.samskiptad. 

Tugabrot 

 

Vinna með sætiskerfi, deiling tugabrota 

og rómverskar tölur og námundun.  

 

 

 

 

 

Stærðfræðiheftið Tugabrot 

 

 

 

 

 

Könnun í tugabrotum  



 

3.-7. febrúar 

 

Almenn brot Vinnum með almenn brot. Upprifjun á 

reikniaðgerðunum samlagningu, 

frádrætti og margföldun almennra brota. 

 

Þemaheftið Almenn brot bls. 4-7  

10.-14. febrúar 
Almenn brot Vinnum með lengingu og styttingu brota 

sem og samanburð brota. 

Stærðfræðiheftið Almenn brot bls. 8-12  

17.-21. Febrúar 

(3 

kennsludagar) 

17. og 18. vetrarfrí 

23. konudagur 

Almenn brot Vinnum áfram með reikniaðgerðirnar, 

lengingu og styttingu ásamt blandinni 

tölu (heil tala og brot) 

Stærðfræðiheftið Almenn brot bls. 13-

19 

 

24.-28. Febrúar 

26.öskudagur 

Almenn brot Áframhaldandi vinna með almenn brot. 

Vinnum með frádrátt og að taka til láns. 

Vinnum einnig með tengsl almennra 

brota og tugabrota. 

 

Stærðfræðiheftið Almenn brot bls. 20 - 

25 

 

2.-6. Mars 

 

Prósentur Unnið með hugtakið prósentur og tengsl 

þeirra við almenn brot og tugabrot.  

Þemahefti í prósentum bls. 27-31 Könnun í almennum brotum. 

9.-13. mars  

 

Prósentur Prósentuþríhyrningurinn kynntur fyrir 

nemendum. Unnið með afslátt og 

eftirstöðvar. Skoðum hvað 1% og 10% er 

stór hluti af heildinni. 

Þemahefti í prósentum bls. 32-36  

16.-20. mars 

Prósentur  Áframhaldandi vinna með prósentur. Nú 

er farið að vinna með 20, 30% og svo 

framvegis 

 Þemahefti í prósentum bls. 37-38 Könnun í prósentum 



 

23.-27. mars 

 
Hnitakerfi 

Hnitakerfi kynnt fyrir nemendum. 

Æfingar í að lesa úr hnitakerfi og setja 

inn í það. 

Þemaheftið Hnitakerfi bls. 1-4 

 

30.mars-3.apríl 

3. árshátíð 

skólans 

Hnitakerfi  Höldum áfram að vinna með hnitakerfi 

og nú er það speglun og hliðrun  

Þemaheftið Hnitakerfi bls. 5 -9 Könnun úr hnitakerfi 

6.-13. apríl 

 

 
         P á s k a l e y f i 

14.-17. Apríl 

(4 

kennsludagar) 

Mælingar  Unnið með mælieiningar t.d kg, g, m, cm, 

mm.  

Þemaheftið Mælingar og mælikvarði 

bls. 1-6 

 

20.-24. Apríl 

(4 

kennsludagar) 

23. 

sumardagurinn 

fyrsti 

Mælingar Áframhaldandi vinna með mælingar 

meðal annars km, hm, dam, m, dm, 

cm,mm 

Þemaheftið Mælingar og mælikvarði 

bls. 7 - 12 

 

27.apríl-1. Maí 

(1 

kennsludagur) 

28.Mörtuganga 

29.apríl-2.maí 

Mælingar  Vinnum áfram með metrakerfið Þemaheftið Mælingar og mælikvarði 

bls. 13-20 

 



 

vinnuferð 

4-8. maí 

Mælingar  
 
 
 
 
 

Unnið áfram með metrakerfið en bætum við 

grömm og lítrum 

Þemaheftið Mælingar og mælikvarði 

bls. 21 -26 

 

      11.-15. Maí 

(3 

kennsludagar) 

12.samskiptada

gur 

 

Mælikvarði Kynnum fyrir nemendum mælikvarða t.d 

1:100 

Þemaheftið mælingar og mælikvarði 
bls. 27 - 30 
 

 

18.-22. Maí 

(4.kennsludagar) 

21.Uppstigningar-

dagur 

Upprifjun 

 

Rifjum upp þá þætti sem þarf.  Könnun í mælingum og 
mælikvarða 

25.-29. maí 
Útikennsla 

 

   

                      


