
 
 

1 
 

 

Kennsluáætlun  

 
Stærðfræði – haust 2020 

5. bekkur 

 

Kennarar: Berglind Magdalena Valdimarsdóttir       

     Ólöf María          

     Þórdís Eva Sigurðardóttir  

 

Stærðfræði 

Í stærðfræði munu nemendur vinna að fjölbreyttum verkefnum sem hvort tveggja efli færni þeirra í hópvinnu og 

sjálfstæðum vinnubrögðum, þjálfast í að nota blað og blýant við útreikninga sem og að reikna í huganum, mæla stærðir, búa 

til myndir og mynstur og skilja töflur og myndrit. Einnig að glíma við þrautir af ýmsu tagi sem sýna þeim fram á að 

stærðfræðin er annað og meira en reikniaðgerðirnar fjórar. 

 

 

Leiðsagnarmat 

• Leiðsagnarmat er námsmat skipulagt sem hluti af námi hvers og eins.  
 

• Leiðsagnarmat er mat sem lagt er fyrir nemendur jafnt og þétt allt skólaárið með það að markmiði að nota 
niðurstöðurnar til að bæta námsárangur og kennslu. Matið nýtist þannig bæði kennurum og nemendum allt 
námsárið. 

 

• Kennarinn getur notað niðurstöðurnar til að bæta og ígrunda eigin kennslu, kennsluaðferðir, matsaðferðir, 
skráningu og upplýsingagjöf.  

 

• Fyrir nemandann felur matið í sér sjálfsskoðun. Hann fær leiðir til þess að velta fyrir sér eigin námi, taki þátt í 
gagnkvæmri endurgjöf með kennara sínum og gera áætlanir um frekara nám út frá eigin forsendum.  

 

• Markmið með leiðsagnarmati er að efla námsvitund nemenda og þar með ábyrgð þeirra og sjálfstæði. 

 

 

Stefna og reglur námsgreinarinnar / eða árgangsins / stigsins: 

Samskipti einkennast af virðingu og vinsemd 

Mæting á réttum tíma með bækur og skriffæri 

Virkni í tímum gert er ráð fyrir að nemendur nýti kennslutímann vel  

Skil á verkefnum - sein skil Vikuskammtur þarf að vera lokið við upphaf skóla á mánudögum 

Ritstuldur  

Ábending um hjálpargögn 
fyrir nemendur 

Kubbar, talnagrindur, 100 taflan 

Skyldur nemenda mæta undirbúnir í tíma, hafa farsíma og önnur tæki í töskum eða í símateppi, 
fylgja fyrirmælum og fylgjast með heimavinnu á www.infomentor.is  

Skyldur kennara mæta undirbúnir í tíma og leiða nemandann áfram í náminu 

Stoðþjónusta nemenda Fundið er einstaklingsbundin lausn og aðstoð fyrir nemendur. Haft er 
samband við foreldra ef svo ber undir. 
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24. ágúst – 

28. ágúst 

1.  Kafli - Heilar tölur                                                         

Reiknisaðgerðirnar fjórar, 

Neikvæðar tölur (negatífar 

tölur), Tugakerfið. 

Bls. 4-13 

1.1- 1.2 - 1.4 - 1.7 - 1.11 - 1.12 - 1.14 - 
1.15ab - 1.16ab, 1.17 - 1.18 - 1.19a - 
1.20c - 1.21a - 1.22 - 1.24ab - 1.26 - 1.28a 
- 1.29 - 1.30 - 1.31 - 1.32a 

 

 

31. sept. –  

4. sept. 

Samlagning og frádráttur, að 

reikna á talnalínu, að setja 

upp dæmi og reikna, 

Margföldun og deiling. 

Bls. 14-29 

1.36 - 1.38abc efsta - 1.39a - 1.40a - 1.45a 

og b - 1.48 - 1.49a - 1.54a - 1.56 a,b,c -

1.57 a og b - 1.58a – 1.60a - 1.61 - 1.64 - 

1.65b - 1.66a - 1.71 1.78 a,b,c - 1.82a - 

1.85a - 1.86 - 1.96a 

 

 

 

7. sept. –  

11. sept. 

Að margfalda, að deila, 

Tengsl margföldunar og 

deilingar. 

Bls. 30-38 

1.97 - 1.99abc - 1.102ab - 1.104 - 1.107 -

1.109 - 1.110bc - 1.113a (ljósrit) - 1.114 - 

1.115 - 1.117ab - 1.118 svar 2 - 1.119a - 

1.123ab - 1.124a 

 

 

 

14. sept. – 

18. sept. 

Upprifjun, Próf, Æfingasíða 

1,2,3 og Geturðu þetta.                                                            

Bls. 39-45 

Námsmat úr efni kaflans. Við lok kaflans getur nemandi: 

Þekkt jákvæðar og neikvæðar tölur. 
 
Notað aðferðir samlagningar og 
frádráttar. 
 
Notað aðferðir margföldunar og 
deilingar. 

21. sept. – 

25. sept. 

2.  Kafli - Tölfræði                                                                            

Kannanir, töflureiknir, 

Miðgildi og tíðasta gildi. 

Bls. 47-56 

2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.5  
Verklegar æfingar                                                                          

 

28. sept. –  

2. okt. 

Upprifjun, Próf, Æfingasíða 

1,2,3 og Geturðu þetta.                                                            

Bls. 57-61 

2.6   - 2.8 - 2.9 - 2.10 -                                                                          
2.12 - 2.13 - 2.15 - 2.16 - 2.17- prófsíður. 

 

 

5. okt.-  

9. okt. 

Upprifjun, próf, æfingasíða 
1,2,3 
" Geturðu þetta".  Bls. 57-61  

Klára dæmi,  
Upprifjun,  

Æfingasíður 1,2 og 3. 
Könnun  

 

Námsmat úr efni kaflans. 

Við lok kaflans getur nemandi: 
 

Unnið með tölfræði. 
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12. okt.-  

16. okt. 

3.  Kafli - Tugbrot                                                                              

Tugabrot á talnalínu, 

tíunduhlutar, 

hundraðshlutar. 

Bls. 62-67 

3.2- 3.3 - 3.6- 3.7-3.9-3.10-3.11-3.13-

3.17-3.18 
 

19. okt.-  

23. okt. 

Tíunduhlutar og 

hundraðshlutar, tölur og 

tölustafir, Námundun og 

slumpreikningur.      

Bls. 68-73 

 

3.19-3.20-3.21-3.22-3.23-3.24-3.25-3.26-

3.27-3.28a-3.29a-3.30a,b-3.33a 
 

26. okt.-  

30. okt. 

Samlagning og frádráttur, 

Margföldun og deiling með 

10. 

Bls. 74-86 

 

3,34a-3.35a-3.36-3.37-3.39-3.40a,b-3.41 

 

 

 



 
 

3 
 

 
2. nóv.-  

6. nóv. 

Samlagning og frádráttur, 

Margföldun og deiling með 

10. 

Bls. 74-86 

 

3.43a-3.44a-3.46-3.47-3.48-3.51-3.53-

3.55-3.59-3.66-3.68-3.71a-3.77a-3.78a-

3.81-3.82a,b-3,83-3.84a,b-3,85a-3,86a 

 

Námsmat úr efni kaflans. 

Við lok kaflans getur nemandi: 
 
Notað tugakerfið, námundun, 
slumpreikning og hugarreikning. 
 
Unnið með tugabrot, sætisgildi, 
tíundahluta og hundraðastahluta. 

9. nóv.-  

13. nóv. 

4.  Kafli - Rúmfræði                                                                                                    

Rúmfræðiform, Ferhyrningar 

sem hafa sérstök heiti, 

rétthyrningar og ferningar. 

Bls. 94-101 

4.1- 4.2- 4.4ab- 4.5a- 4.6- 4.7- 4.8- 4.9- 

4.10- 4.11- 4.14- 4.16 
 

16. nóv.-  

20. nóv. 

Samsettar myndir, 

Flutningar, hliðrun, speglun, 

spegilásar, snúningur. 

Bls. 102-112 

4.18- 4.23- 4.24- 4.25- 4.26- 4.27ab- 4.28- 

4.29- 4.35- 4.36- 4.37- 4.41 
 

23. nóv-  

27. nóv. 

Horn, hornasumma    

Bls. 113-122 

 

4.43 -   4.44 - 4.45 - 4.46 -                                         
4.49 - 4.50 - 4.51 - 4.52 - 4.53 - 4.54- 4.55 
- 4.56 - 4.58a -4.60 - 4.62 - 4.63 -                                               
4.64 - 4.65 - 4.66 - 4.67 - 4.68ab - 4.69           

 

 
 

30. nóv.-  

4. des. 

Upprifjun, Próf, Æfingasíða 

1,2,3 og Geturðu þetta.                                                            

Bls. 123-128 

Námsmat úr efni kaflans.           Við lok kaflans getur nemandi: 
 
Notað rúmfræði, form og þekkt hugtök 
eins og flutning, hliðrun, speglun og 
snúning. 
 
Þekkt mismunandi tegundir horna og 
notað gráðuboga að 180 gráður. 
 
Tjáð sig um stærðfræðileg viðfangsefni. 

7. des.-  

11. des. 

Jólaverkefni - vasareiknir   

 


