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Vika  Viðfangsefni Kennsluaðferðir  verkefni Hæfniviðmið: 

Nemandi geti:  

Námsmat  

28. ágúst - 1. sept. Upprifjun:Tölur og 

reikningur 

Stöðvavinna Ýmis reikningur 

verkefni, spil og  

Þrautir.  

- lagt saman og 

dregið frá tölur 

upp í 10.000 

- margfaldað og 

deilt tölum 

- notað þekkingu 

sína á tölum við 

hugarreikning.  

- notað stærðfræði 

til að finna lausnir 

á verkefnum sem 

takast þarf á við í 

daglegu lífi.  

Símat ig gegnum 

samtal í stöðvavinnu 

og þrautum. 

4. – 8. sept. Upprifjum Stöðvavinna Ýmislegt verkefni og 

spil þar sem nemandi 

eiga að mæla og 

vinna með 

mælieiningum. 

Þrautir. 

- breytt 

sentimetrum í 

metra. 

- breytt grömmum í 

kílógröm. 

- áætlað og mælt 

ólíka 

mælieiginleika, s.s. 

lengd, flöt, rými, 

Símat ig gegnum 

samtal í stöðvunun 

og þrautun. 
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þyngd, tíma og 

hitastig með 

óstöðluðum og 

stöðluðum 

mælitækjum og 

notað viðeigandi 

mælikvarða. Borið 

saman og greint 

frá niðurstöðum.  

 

11.-15. sept. Upprifjum: Tölur og 

reikningur, tölfræði 

og líkindi, 

talnaskilningur og 

rúmfræði og 

mælingar. 

Innlögn, samræður 

og verkefnavinna. 

 

Sérgerð verkefni - lagt saman og 

dregið frá dæmi í 

lóðrétt form.  

Símat í gegnum 

verkefni 

18.-22. sept. Upprifjum: Tölur og 

reikningur, tölfræði 

og líkindi, 

talnaskilningur og 

rúmfræði og 

mælingar. 

Verkefnavinna  Sérgerð verkefni - tekið þátt í 

samræðum um 

stærðfræðileg 

verkefni og unnið 

með öðrum.  

 

Símat í gegnum 

verkefni 
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25.-29. sept. Upprifjun Samræmt 

könnunapróf 

Samræmt 

könnunapróf 

- Sýna það sem 

hann/hún hafa 

lært á mismunandi 

stöðvum 

 

2.-6. okt. Margföldun og 

deiling 

Innlögn, samræður 

og bókavinna 

Innlögn og samræður 

í hreiðri. 

Vinna í Sprota 4A 

nemendabók lota 5 

- Getur margfaldað 

- Getur deilt tölum 

- Skilið hugtök á bak 

margföldun og 

delingu 

Símat í gegnum 

umræður og leiki. 

9.-13. okt. Margföldun og 

deiling  

Leikir og spil Mismunandi leikir 

og spil þar sem börn 

eiga að margfalda 

tölur og nota til þess 

þrjár leiðir. 

 Símat í gegnum 

samtal í leik. 

16.-18. okt. Reikningur 

Margföldun og 

deiling  

Tölur stærri en 1000 

og tölur minni en 0 

Samlagning og 

frádráttur 

Stöðvavinna Ýmisleg verkefni og 

spil til að æfa 

margföldun og 

deilingu 

Kennarastöð: Þrautir. 

- skráð fjölda og 

reiknað með 

náttúrlegum 

tölum, tekið þátt í 

að þróa 

lausnaleiðir við 

útreikninga og 

skráð svör sín með 

tugakerfisrithætti, 

Símat í gegnum 

samtal á 

kennarastöð. 
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- notað stærðfræði 

til að finna lausnir 

á verkefnum sem 

takast þarf á við í 

daglegu lífi og gerir 

sér grein fyrir 

verðgildi peninga 

-  

 

23.-27. okt. Reikningur 

Margföldun og 

deiling 

Tölur stærri en 1000 

og tölur minni en 0  

Samlagning og 

frádráttur 

Stöðvavinna Ýmisleg verkefni og 

spil tila ð æfa 

margföldun og 

deilingu 

Kennarastöð: Þrautir. 

- skráð fjölda og 

reiknað með 

náttúrlegum 

tölum, tekið þátt í 

að þróa 

lausnaleiðir við 

útreikninga og 

skráð svör sín með 

tugakerfisrithætti, 

- notað stærðfræði 

til að finna lausnir 

á verkefnum sem 

takast þarf á við í 

daglegu lífi og gerir 

Símat í gegnum 

samtal á 

kennarastöð. 
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sér grein fyrir 

verðgildi peninga 

-  

 

30. okt. – 3. nóv. Mælingar:  ummál 

og flatarmál. 

Sentimetri, cm. 

Metri, m. 

Fersentimetri og 

fermetri. 

Innlögn, samræður 

og bókavinna. 

Innlögn og samræður 

í hreiðri. 

Vinna í Sprota 4B 

lota 7. 

- reikna ummál 

- reikna flatarmál 

- notað og 

rannsakað hugtök 

úr rúmfræði, unnið 

með 

rúmfræðilegar 

færslur, búið til 

líkön og teiknað 

skýringarmyndir, 

áætlað og mælt 

 

Símat í gegnum 

umræður og leiki. 

6.-10. nóv. Mælingar:  ummál 

og flatarmál. 

Sentimetri, cm. 

Metri, m. 

Fersentimetri og 

fermetri. 

Stöðvavinna Ýmisleg verkefni þar 

sem börning eiga að 

mæla og reikna 

flatarmál og ummál á 

mismunandi form. 

- reikna ummál 

- reikna flatarmál 

- notað og 

rannsakað hugtök 

úr rúmfræði, unnið 

með 

rúmfræðilegar 

Símat í gegnum 

samtal á 

kennarastöð. 
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færslur, búið til 

líkön og teiknað 

skýringarmyndir, 

áætlað og mælt 

 

13.-17. nóv. Mælingar:  ummál 

og flatarmál. 

Sentimetri, cm. 

Metri, m. 

Fersentimetri og 

fermetri. 

Stöðvavinna Ýmisleg verkefni þar 

sem börnin eiga að 

mæla og reikna 

flatarmál og ummál á 

mismunandi form. 

- reikna ummál 

- reikna flatarmál 

- notað og 

rannsakað hugtök 

úr rúmfræði, unnið 

með 

rúmfræðilegar 

færslur, búið til 

líkön og teiknað 

skýringarmyndir, 

áætlað og mælt 

 

Símat í gegnum 

samtal á kennarastöð 

20.-24. nóv. Rúmfræði Innlögn, samræður 

og verkefnavinna. 

Innlögn og samræður 

í hreiðri. 

Vinna í sérgerðum 

verkefnum 

- notað hugtök úr 

rúmfræði, s.s. um 

form, stærðir og 

staðsetningu til að 

tala um hluti og 

fyrirbrigði í 

Símat í gegnum 

umræður og leiki. 
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daglegu lífi og 

umhverfi sínu, 

- gert óformlegar 

rannsóknir á tví- 

og þrívíðum 

formum, teiknað 

skýringarmyndir af 

þeim og hlutum í 

umhverfi sínu,  

 

27. nóv.-1. des. Rúmfræði Stöðvavinna, leikir 

og spil  

Útileikur þar sem 

börnin eiga að finna 

og mæla mismunandi 

form.  

Ýmislegt verkefni og 

spil þar sem börnin 

eiga að rannsaka og 

búa til formin, læra 

og leika með nýjan 

orðaforða. 

- notað hugtök úr 

rúmfræði, s.s. um 

form, stærðir og 

staðsetningu til að 

tala um hluti og 

fyrirbrigði í 

daglegu lífi og 

umhverfi sínu, 

- gert óformlegar 

rannsóknir á tví- 

og þrívíðum 

formum, teiknað 

skýringarmyndir af 

Símat í gegnum 

samtal á 

kennarastöð. 
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þeim og hlutum í 

umhverfi sínu, 

- reikna ummál 

- reikna flatarmál 

  

 

4.-8. des. Samhverfa og 

mynstur 

Stöðvavinna, 

bókavinna, leikir og 

spil  

Kennarastöð: Vinna í 

Sprota A lotu 6. 

Ljósmyndarally. 

Kubbastöð. 

- rannsakað og gert 

tilraunir með 

rúmfræði á 

einfaldan hátt með 

því að nota tölvur 

og hlutbundin 

gögn, speglað og 

hliðrað 

flatarmyndum við 

rannsóknir á 

mynstrum sem 

þekja flötinn,  

- Finnur spegilás á 

samhverfri mynd. 

- Þekkir 360°, 

270°og 180° 

 

Símat í gegnum 

samtal á 

kennarastöð. 
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11.-15. des. Upprifjun vetrarins: 

Jólastærðfræði 

Verkefnavinna Vetrakönnun 

(Sproti). 

Ýmislegt 

jólastærðfræði 

verkefni 

- Vitað hvaða 

stærðgræði 

aðgerð er 

hentugast að nota 

í hverju tilfelli fyrir 

sigo g jafnvel tengt 

við eigin reinslu. 

- lesið og rætt 

einfaldar 

upplýsingar, þar 

sem 

stærðfræðihugtök 

eru notuð, 

- Synt það sem 

hann/hún kunna. 

- Nýtt stærðfræði 

sér til ánægju.  

Einstaklingssamtal í 

gegnun 

vetrarkönnunina 

18.-20. des. Upprifjun vetrarins: 

Jólastærðfræði 

Stöðvavinna Ýmisleg 

jólastærðfræði, 

leikir, verkefni og 

spil þar sem börnin 

eiga að nota það sem 

- Vitað hvaða 

stærðgræði 

aðgerð er 

hentugast að nota 

í hverju tilfelli fyrir 

Símat í gegnum 

samtal á 

kennarastöð. 
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hann/hún hefur lært í 

vetur. 

sig og jafnvel tengt 

við eigin reinslu. 

- lesið og rætt 

einfaldar 

upplýsingar, þar 

sem 

stærðfræðihugtök 

eru notuð, 

- Sýnt það sem 

hann/hún kann. 

- Nýtt stærðfræði 

sér til ánægju. 

 


