
Kennsluáætlun 
Grunnskóli Húnaþings vestra 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

 

Námsgrein: Stærðfræði  

Bekkur/hópur: 5 bekkur  

Kennari: Hrönn Björnsdóttir  

Tímabil: Haustönn 

Hæfniviðmið 
Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar 

 Valið og notað hentug verkfæri, þar með talin hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu, vasareikna 

og tölvur, til rannsókna á stærðfræðilegum viðfangsefnum. 

 Unnið í samvinnu við aðra að lausnum stærðfræðiverkefna, þar sem byggt er á ólíkum 

forsendum og hugmyndum nemenda. 

 Notað almenn brot, tugabrot og prósentur við útreikninga á daglegum viðfangsefnum. 

 Notað tugakerfisrithátt og sýnt að hann skilur sætiskerfi. 

 Leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi og umhverfi, með hugarreikningi, 

vasareikni, tölvuforritum og skriflegum útreikningum. 

 Áætlað og mælt horn, þyngd, tíma og hitastig með viðeigandi mælikvarða og dregið ályktanir 

af mælingunum. 

 Rannsakað og greint tvívíð og þrívið form, teiknað einfaldar flatar- og þrívíddarmyndir, 

speglað, snúið og hliðrað flatarmyndum við rannsóknir á mynstrum sem þekja flötinn. 

Helstu námsbækur og gögn: 
 Stika 1a og 1b  

 Forrit á netinu  

 Æfingar inn á Ipad  

 Verkefnablöð 

 

Námsmat: 
Hvað verður metið, hvernig og hvenær? 

 Kaflapróf í lok hvers kafla  

 Haustpróf og vorpróf  

 Metið eftir vinnubrögðum og vinnusemi nemenda 

 

 

 



September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið 

 
 

 Stika 1a Heilar tölur bls 5 til 11  

  Stika 1a Heilar tölur bls 12 til 19  

  Stika 1a Heilar tölur bls 20 til 28  

   Stika 1a Heilar tölur bls 29 til 33  Tölvur tveir eins  

Október Stika 1a Heilar tölur bls 34 til 39   Spil með margföldun  

   Æfingasíður og próf úr fyrsta kafla  

10. október - 
viðtalsdagur 

  

   

   

Nóvember  

   

   

   

    

Desember  

   

   

   

Jólafrí 21. des – 6. jan 
hjá nemendum  

 

Janúar  

Starfsdagar 2. og 6. 
janúar 

 

3. janúar – 
viðtalsdagur. 

 

13 til 18 janúar  Stika 1a bls 95 til 99 

20 til 24 janúar  Stika  1a bls 110 til 116  

 27 til 30  janúar  Stika 1a 117 til 123  

Febrúar  

3 til 7 febrúar   Klára bók og taka próf  

10 til 15 febrúar  Stika 1 b bls 5 til 9  



17 til 21 febrúar  Stika 1b bls 10 til 15  

 24  til 29 febrúar  Stika 1b bls 16 til 20 

Mars  

  Stika 1b klára fyrsta kafla og taka próf  

6. mars - viðtalsdagur  Stika 2b bls 35 til 41 2 kafli  

Áhugasviðsverkefni 
þvert á árganga. 

 

   Stika 2b bls 42 til 46    2 kafli 

Apríl Stika 2b bls 48 til 52    2 kafli 

  Stika 2b klára kaflann og taka próf 

Páskafrí 4. – 13. apríl   

  Stika 2b bls 68 til 77    3 kafli      

   Stika 2b bls 78 til 85    3 kafli      

Maí  

  Klára kaflann og taka próf 

  Lokapróf úr stiku 1a og 1b 

   Valin dæmi úr 8 kafla  

Starfsnám/val/vordagar 
18. – 28. maí.  

 Valin dæmi úr 8 kafla 

  

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

 

         

         

         

         

         

         

         



         

         

    


