
Kennsluáætlun 
Grunnskóli Húnaþings vestra 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

 

Námsgrein: Stærðfræði  

Bekkur/hópur: 6 bekkur  

Kennari: Hrönn Björnsdóttir  

Tímabil: Haustönn 

Hæfniviðmið 
Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar 

 Leyst stærðfræðiþrautir umviðfangsefni sem gefa tækifæri til að beita innsæi, eigin túlkun 

og framsetningu,byggða á fyrri reynslu og þekkingu.  

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

talnalínu, vasareikna og tölvur, til rannsókna á stærðfræðilegum viðfangsefnum.  

 Tekið þátt í að þróa fjölbreyttar lausnaleiðir, með því m.a. að nota skráningu með tölum, 

texta og teikningum. 
 Unnið í samvinnu við aðra að lausnum stærðfræðiverkefna, þar sem byggt er á 

ólíkum forsendum og hugmyndum nemenda. 

 Lesið einfaldan, fræðilegan texta og notað upplýsingar, þar sem stærðfræðihugtök koma 
fyrir. 

 Reiknað á hlutbundinn og óhlutbundinn hátt með ræðum tölum 

 Rannsakað og sett fram talnamynstur á skipulegan hátt og unnið með regluleika í 

rúmfræði, lýst mynstrum og venslum með tölum, myndum, orðum og á táknmáli 

algebrunnar. 
 Rannsakað og greint tvívíð og þrívið form, teiknað einfaldar 

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

 Reiknað út líkur í einföldum tilvikum. 

Helstu námsbækur og gögn: 
 Stika 2a  

 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 2a  Tölur og reikningur bls 5 til 11  

  Stika 2a  Tölur og reikningur bls 10 til 14 

  Stika 2a  Tölur og reikningur bls 15 til 19 

   Stika 2a  Tölur og reikningur bls 20 til 24 Tölvur tveir eins  

Október Stika 2a  Tölur og reikningur bls 25 til 28  Ipad deiling 

   Æfingarsíður og próf úr fyrsta kafla Tölur og reikningar  

10. október - 
viðtalsdagur 

  

   

   

Nóvember  

   

   

   

    

Desember  

   

   

   

Jólafrí 21. des – 6. jan 
hjá nemendum  

 

Janúar  

Starfsdagar 2. og 6. 
janúar 

 

3. janúar – 
viðtalsdagur. 

 

  Stika 2a bls 99 til 108 

  Stika 2a bls 109 til 115 

   Stika 2a klára bók og taka  próf úr síðasta kafla  

Febrúar  

  Stika 2b bls 6 til 7 



  Stika 2b bls 8 til 12 

  Stika 2b bls 13 til  18 

   Stika 2b bls 19 til 26 

Mars  

  Stika 2b bls 34 til 41. 

6. mars - viðtalsdagur   

Áhugasviðsverkefni 
þvert á árganga. 

 

   Stika 2b Bls 42 til 47 

Apríl  

  Stika  2b bls 48- 54 

Páskafrí 4. – 13. apríl   

  Stika 2b bls 55- 59 

   Stika 2b bls 67 til 71 

Maí  

  Stika 2b bls 72 til 81  

  Stika 2b klára kaflann og próf  

  Stika 2b valinn verkefni úr 8 kafla  

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

  

 

 

 

 


