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       Stærðfræði 

 

Kennslustundir í stærðfræði: 6 á viku. Kennarar: Berglind Guðmundsdóttir og Magna Júlíana Oddsdóttir 

Vinnulag: 

Í kennslustundum er lögð áhersla á að nemendur læri að þróa með sér hæfni til að setja fram og leysa viðfangsefni, ígrunda 

ólíkar aðferðir sem nýtast við lausnir þeirra og leggja mat á niðurstöður. Færni nemenda þróast með því að nota 

stærðfræðileg hugtök, þjálfa verklag og margbreytilegar aðferðir til að leysa bæði stærðfræðileg og hagnýt verkefni af 

margvíslegum toga. 

 

 

 

 

Námsmat:  

Hæfniviðmið aðalnámskrár er höfð til grundvallar í námsmati. Auk þess er metið hvort nemendur sinna vinnu sinni. 

Námsmat fer fram með símati og leiðsagnarmati. Kaflapróf eru notuð til hliðsjónar. 

Gefin er einkunn í bókstöfunum A, B, C eða D við lok annar skv. hæfniviðmiðum aðalnámskrár. 
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Tímabil Námsefni: Sproti 2b Hæfniviðmið Kennsluhættir/leiðir 
Janúar 
19. -bóndadagur 
30. -samskiptadagur 

 Tölur upp í 100 
Tugir einingar 

 Samlagning og frádráttur 
 

 

 Gert greinarmun á tugum og einingum 
 Geti notað einföld stærðfræðitákn + -  
 Samlagning og frádráttur á talnalínu frá tölum upp í 100 

 Einstaklingsvinna 
 Hópavinna 
 Hringekja-stöðvavinna 
 Efni frá kennara 
 Ýmis smáforrit í ipad 
 kaflapróf 

Febrúar 
2. – dagur stærðfr. 
12. – bolludagur 
13. – sprengidagur 
14. – Öskudagur 
22. -  Góugleði 
26 og 27. - vetrarfrí 

 Tími  
árstíðir, mánuðir, klukkan 

 Samhverfa 

 Tvöfalt meira og helmingi minna – 
sléttar tölur og oddatölur 

 

 
 Læri að lesa af klukku, heila og hálfa tímann 
 Geti fundið samhverfu og speglunarás   
 Nái tökum á stærðfræðitengdum hugtökum eins og tvöfalt meira og helmingi 

minna 
 Notað hentug hjálpargögn við lausnir verkefna, s.s. reiknirit,talnalínu, kubba, 

talnagrind til rannsókna á stærðfræðilegum viðfangsefnum  
 Þekki sléttar tölur og oddatölur 

 Einstaklingsvinna  
 Hópavinna 
 Hringekja-stöðvavinna 
 Efni frá kennara 
 Ýmis smáforrit í ipad 
 kaflapróf 

mars 
22. – Árshátíð 
26-3 apríl – Páskafrí 

 Tvöfalt meira og helmingi minna – 
sléttar tölur og odda tölur 

 Reikningur með tölum upp í 100 

 Nái tökum á stærðfræðitengdum hugtökum eins og tvöfalt meira og helmingi 
minna 

 Notað hentug hjálpargögn við lausnir verkefna, s.s.reiknirit, talnalínu, kubba, 
talnagrind til rannsókna á stærðfræðilegum viðfangsefnum 

 Þekki sléttar tölur og oddatölur 

 Einstaklingsvinna 
 Hópavinna 
 Hringekja-stöðvavinna 
 Efni frá kennara 
 Ýmis smáforrit í ipad 
 Kaflapróf 

 
Námsefni 

Hæfniviðmið Kennsluhættir/leiðir 

apríl  
4. – skóli hefst 
19. sumardagurinn 
fyrsti 

 Reikningur með tölum upp í 100 

 Flatarmál 

 Reikningur 

 Notað hentug hjálpargögn við lausnir verkefna, s.s. reiknirit,talnalínu, kubba, 
talnagrind til rannsókna á stærðfræðilegum viðfangsefnum 

  Geti fundið flatarmál: hlutbundið með rúðum 
 Geti gert greinarmun á tugum og einingum 
 Leysi verkefni þar sem bæði þarf að draga frá og leggja saman með tölum  

frá 0-100 

 Einstaklingsvinna  
 Hópavinna  
 Hringekja-stöðvavinna 
 Efni frá kennara 
 Ýmis smáforrit í ipad 
 Kaflapróf  

maí 
1. Verkalýðsdagurinn 
10. Uppstigningardagur 
11. starfsdagur 
21. Annar í hvítasunnu 
1. júní - skólaslit 

 Reikningur 

 Marghyrningar og hringir 

 Rúmfræðiform 
 

 Geti gert greinarmun á tugum og einingum 
 Leysi orðadæmi 
 Notað hentug hjálpargögn við lausnir verkefna, s.s. reiknirit,talnalínu, kubba, 

talnagrind til rannsókna á stærðfræðilegum viðfangsefnum 
 Leysi viðfangsefni í samvinni við bekkjarfélaga og læri að útskýra niðurstöður 
 Greint formin: hringur, þríhyrningur, ferningur og rétthyrningur, sívalingur, 

ferstrendingur, píramíti, kúla 
 Rannsakað tví- og þrívíð form. 

 Einstaklingsvinna 
 Hópavinna 
 Hringekja-stöðvavinna 
 Efni frá kennara 
 Ýmis smáforrit í ipad 
 kaflapróf 


