
Stærðfræði 7.bekkur 

Kennsluáætlun vor 2020 

Kennari:Unndór Sigurðsson og Lárus Guðmundsson 

 

 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 Annað                         

6.-10. janúar 

 

Þrettándinn 

Upprifjun     
 

13.-17. janúar 
Rúmfræði Hornafræði Stika 3A  

 
 

20-.24. jan 

24. bóndadagur 

Rúmfræði Hornafræði Stika 3A  

27.-31.jan 

 (2 kennsludagar) 

29.30 norrænir 

dagar 

30.Samskiptadagur 

 
Rúmfræði 
 
 

 
Flatarmál og Ummál 

 Stika 3A   
Könnun úr  



3.-7. febrúar 

 

Algebra Röð aðgerða, Stæður Efni frá kennara  

10.-14. febrúar Algebra Röð aðgerða, Stæður Efni frá kennara  

17.-21. febrúar 

(3 kennsludagar) 

17 og 18 Vetrarfrí 

23. konudagur 

Algebra Einfalda stæður Efni frá kennara  

24.-28. febrúar 

26.öskudagur 

Algebra Einfalda stæður Efni frá kennara  

2.-6. mars 

 

Algebra Einfaldar jöfnur Efni frá kennara  
 
 
 
 
 

9.-13. mars  

Samræmd próf 9.b 

10,11 og 12 

Algebra Einfaldar Jöfnur Efni frá kennara 

Könnu úr Algebru. 

16.-20. mars 

Almenn brot, tugabrot, 

prósentur 

 

Almenn brot:  

Lengja og stytta brot 

 

Efni frá kennara 

 

23.-27. mars Almenn brot, tugabrot, 

prósentur 
Almenn brot:  Efni frá kennara  



 Æfa sig að finna samnefnara, 

margfalda og deila brotum 

 

30.mars-3.apríl 

3. árshátíð skólans 
Almenn brot, tugabrot, 
prósentur 

Prósentur og tugabrot: 
Prósentu þríhyrningurinn, unnið 
með það að finna heild, hluta og 
prósentur 

Efni frá kennara  

6.-13. apríl 

 

 

Páskafrí Páskafrí Páskafrí Páskafrí 

14.-17. apríl 

(4 kennsludagar) 

Almenn brot, tugabrot, 
prósentur 

Prósentur og tugabrot: 
Prósentu þríhyrningurinn, unnið 
með það að finna heild, hluta og 
prósentur 

Efni frá kennara  

20.-24. apríl 

(4 kennsludagar) 

23. sumardagurinn 

fyrsti 

Almenn brot, tugabrot, 
prósentur 

Prósentur og tugabrot: 
Prósentu þríhyrningurinn, unnið 
með það að finna heild, hluta og 
prósentur 

Efni frá kennara Könnun úr Almennum 
brotu,tugabrotum,prósentum 

27.apríl-1. maí 

(1 kennsludagur) 

28.Mörtuganga 

29.apríl-30. apríl 

starfsdagar 

 

Upprifjnu 
Nemendur vinna í þeim þáttum sem 

þarf að bæta eftir veturinn. 

Nemendur vinna í þeim þáttum sem 

þeir þurfa að bæta sig í eftir 

veturinn. 
 



4-8. maí Upprifjun 
Nemendur vinna í þeim þáttum sem 

þarf að bæta eftir veturinn 

Nemendur vinna í þeim þáttum sem 

þeir þurfa að bæta sig í eftir 

veturinn. 
 

      11.-15. maí 

(3 kennsludagar) 

12.samskiptadagur 

 

Upprifjun 
Nemendur vinna í þeim þáttum sem 

þarf að bæta eftir veturinn 

Nemendur vinna í þeim þáttum sem 

þeir þurfa að bæta sig í eftir 

veturinn. 
Upprifjunar kannanir. 

18.-22. maí 

(4.kennsludagar) 

21.Uppstigningar-

dagur 

Upprifjun 
Nemendur vinna í þeim þáttum sem 

þarf að bæta eftir veturinn 

Nemendur vinna í þeim þáttum sem 

þeir þurfa að bæta sig í eftir veturinn Upprifjunar kannanir. 

25.-29. maí Nemendaferðir.   

 
 
 
 

 Uppbrot.    

 

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

Grunnskóla Grindavíkur 

Hæfniviðmið sjá inn á mentor.is 

 

Kennsluáætlun þessi er birt með fyrirvara um breytingar 



 

 

 

 

 

 


