
Kennsluáætlun 
Grunnskóli Húnaþings vestra 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

 

Námsgrein:  Stærðfræði    

Bekkur/hópur:  4. bekkur 

Kennari:  Þorbjörn Gíslason 

Tímabil:  26. ágúst – 20. desember 

Ef kennsluáætlun er fyllt út t.d. fram að áramótum, kemur uppfærsla við hana eftir áramót, ekki 

önnur áætlun eftir áramót. Kennsluáætlun á að ná yfir allt skólaárið að lokum.  

Kennsluáætlun getur ekki verið styttri en að næsta viðtalsdegi. 

Kennsluáætlun skal senda skólastjóra og foreldrum í síðasta lagi 1. september og svo eftir hvern 

viðtalsdag með uppfærslu eftir því sem við á. 

Hæfniviðmið 
Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar 

Að nemandi geti 

 tjáð sig um stærðfræði, útskýrt hugsun sína um hana fyrir öðrum, leitað lausna og sett þær fram 

á fjölbreyttan hátt með því að beita skapandi hugsun, ígrundun og rökstuðningi og fylgt 

rökstuðningi jafningja, 

 túlkað og notað einföld stærðfræðitákn, þar með talið tölur og aðgerðamerki og tengt þau við 

daglegt mál, 

 notað stærðfræði til að finna lausnir á verkefnum sem takast þarf á við í daglegu lífi og gerir sér 

grein fyrir verðgildi peninga, 

 notað hugtök úr rúmfræði, s.s. um form, stærðir og staðsetningu til að tala um hluti og fyrirbrigði 

í daglegu lífi og umhverfi sínu, 

 áætlað og mælt ólíka mælieiginleika, s.s. lengd, flöt, rými, þyngd, tíma og hitastig með 

óstöðluðum og stöðluðum mælitækjum og notað viðeigandi mælikvarða, 

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

 talið, flokkað og skráð, lesið úr niðurstöðum sínum og sett upp í einföld myndrit, 

Helstu námsbækur og gögn: 
 Sproti 4a, nemendabók og æfingahefti 

 Vasareiknir 

 Gömul samræmd próf til undirbúnings fyrir samræmdu prófin í september. 

 x 

 x 

Námsmat: 



Hvað verður metið, hvernig og hvenær? 

 Próf úr nemendabók, sjá dagsetningar í töflu hér fyrir neðan. 

 Samræmt próf í september. 

 x 

 x 

 x 

 

 

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

 
 

 Sproti 4a, nemendabók og æfingahefti.  Vinna bls. 3 – 43 í 
nemendabók. 

  Próf úr nemendabók, bls. 14 – 15, í vikunni 2. – 6. sept. 

  Próf úr nemendabók, bls. 39 – 40, í vikunni 23. – 27. sept. 

   

Október  

  Sproti 4a, nemendabók og æfingahefti.  Vinna bls. 44 – 84 í 
nemendabók. 

10. október - 
viðtalsdagur 

  

  Próf úr nemendabók, bls. 65 – 65, í vikunni 14. – 18. okt. 

  Próf úr nemendabók, bls. 84, í vikunni 28. okt – 1. nóv. 

Nóvember  

   

  Sproti 4a, nemendabók og æfingahefti.  Vinna bls. 85 – 111 í 

nemendabók. 

  Próf úr nemendabók, bls. 110, í vikunni 25. – 29. nóv. 

    

Desember  

  Sproti 4a, nemendabók og æfingahefti.  Vinna bls. 112 – 128 í 
nemendabók. 

  Unnin verkefni tengd jólum. 

   

Jólafrí 21. des – 6. jan 
hjá nemendum  

 

Janúar  

Starfsdagar 2. og 6. 
janúar 

 

3. janúar – 
viðtalsdagur. 

 

  Sproti 4b, nemendabók og æfingahefti.  Vinna bls. 4 – 31 í 

nemendabók. 

   

    



Febrúar  

  Sproti 4b, nemendabók og æfingahefti.  Vinna bls. 32 – 58 í 
nemendabók. 

   

   

    

Mars  

  Sproti 4b, nemendabók og æfingahefti.  Vinna bls. 59 – 86 í 
nemendabók. 

6. mars - viðtalsdagur   

Áhugasviðsverkefni 
þvert á árganga. 

 

    

Apríl  

  Sproti 4b, nemendabók og æfingahefti.  Vinna bls. 87 – 116 í 
nemendabók. 

Páskafrí 4. – 13. apríl   

   

    

Maí  

  Sproti 4b, nemendabók og æfingahefti.  Vinna bls. 117 – 128 í 
nemendabók. 

   

   

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

  

 

 


