
 
 
 

Kennsluáætlun  

 
Stærðfræði – haust 2020 

6. bekkur 

Kennarar: Ása Jónsdóttir og Rakel Lúðvíksdóttir 

asa.jonsdottir@rvkskolar.is og rakel.ludviksdottir1@rvkskolar.is 

 

Stefna og reglur námsgreinarinnar / eða árgangsins / stigsins: 

Samskipti einkennast af virðingu  

Mæting á réttum tíma með bækur og skriffæri 

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

Skil á verkefnum  sjá meðfylgjandi leiðbeiningablað með hverju verkefni fyrir sig þar sem 
viðmið koma skýrt fram 

Ábending um hjálpargögn 
fyrir nemendur 

Gráðubogi, reglustika, vasareiknir 

Skyldur nemenda mæta undirbúnir í tíma, hafa farsíma og önnur í símateppi eða geyma heima.  

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

 

 

Tímabil Náms- og viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

24.–31. 

ágúst 

1.  Kafli - Tölur og 
reikningur                                                    
Tugakerfið, Námundun, 
Hugareikningur                                                                                         

Dæmaskammtur 1 

 

Dæmatími- 

reikniaðgerðirnar fjórar – 

ýmis verkefni 

 

Notast er við 

leiðsagnarnám í allri 

kennslu í stærðfræði. 

Tjáð sig um stærðfræðileg 

viðfangsefni.  

Nýtt stærð, röðun sætisgilda, 

námundun og hugarreikning 

1.-6. sept Samlagning og 
frádráttur.                            

Dæmaskammtur 2 

 

Dæmatími- 

reikniaðgerðirnar fjórar – 

ýmis verkefni 

Beitt aðferðum samlagningar og 

frádráttar. 

 

7.-18. sept Neikvæðar tölur 
(negatífar tölur), 
talnarunur, frumtölur, 
margföldun.  

Dæmaskammtur 3 

 

Dæmatími- 

reikniaðgerðirnar fjórar – 

ýmis verkefni 

Unnið með jákvæðar og 

neikvæðar tölur í talnalínur. 

 

Þekkt hvað frumtala er. 

 

Beitt aðferðum margföldunar og 

deilingar og þekkt tengsl þeirra. 

 

21. -25. sept Hve margir möguleikar?, 
Deiling.                                                                              
Upprifjun, Próf, 
Æfingasíða 1,2,3.                                                            

Dæmaskammtur 4 

Námsmat úr efni kaflans. 

 

Þekkt hvað frumtala er. 

 

Beitt aðferðum samlagningar og 

frádráttar. 
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Dæmatími- 

reikniaðgerðirnar fjórar – 

ýmis verkefni 

 

Unnið með jákvæðar og 

neikvæðar tölur í talnalínur. 

 

Beitt aðferðum margföldunar og 

deilingar og þekkt tengsl þeirra. 

 

28, sept. – 4. 

okt. 

2.  Kafli - Líkur                                                                                                             
Tilraunir og mögulegar 
útkomur, Líkur frá 0 - 1, 
Líkur í spilum, Líkur í 
daglegu lífi 

Dæmaskammtur 5 

 

Dæmatími- 

reikniaðgerðirnar fjórar – 

ýmis verkefni 

Tjáð sig um stærðfræðileg 

viðfangsefni.  

 

Unnið með líkur og einfaldan 

líkindareikning. 

 

 

5, - 9. okt Upprifjun, Próf, 
Æfingasíða 1,2,3 og 
Geturðu þetta.                                                            

Dæmaskammtur 6 

Námsmat úr efni kaflans. 

 

Dæmatími- 

reikniaðgerðirnar fjórar – 

ýmis verkefni 

Unnið með líkur og einfaldan 

líkindareikning. 

12.-16. okt 3.  Kafli - Tugbrot                                                                             
Tugabrot á talnalínu - 
tíunduhlutar og 
hundraðshlutar, 
Þúsundustu 
hlutar,Talnamynstur og 
tugabrot 

Dæmaskammtur 7 

 

Dæmatími- 

reikniaðgerðirnar fjórar – 

ýmis verkefni 

Unnið með jákvæðar og 
neikvæðar tölur í talnalínur. 

19.-23. okt Tölur og tölustafir, 
Námundun og 
slumpreikningur, 
Samlagning og frádráttur                                                                                                                           

Dæmaskammtur 8 

 

Dæmatími- 

reikniaðgerðirnar fjórar – 

ýmis verkefni 

Nýtt stærð, röðum sætisgildi, 

námundum og hugarreikning. 

 

Unnið með tugabrot, sætisgildi, 

tíundahluta og þúsundhluta. 

26.-30. okt Margföldun tugabrota, 
Slumpreikningur, 
Vasareiknir, Margföldun 
með 10, 100, 1000 

Dæmaskammtur 9 

 

Dæmatími- 

reikniaðgerðirnar fjórar – 

ýmis verkefni 

Unnið með tugabrot, sætisgildi, 

tíundahluta og þúsundhluta. 

26.-30. okt Upprifjun, Próf, 
Æfingasíða 1,2,3 og 
Geturðu þetta.                                                          

Dæmaskammtur 10 

 

Námsmat úr efni kaflans. 

 

Dæmatími- 

reikniaðgerðirnar fjórar – 

ýmis verkefni 

Nýtt stærð, röðum sætisgildi, 

námundum og hugarreikning.  

 

Unnið með tugabrot, sætisgildi, 

tíundahluta og þúsundhluta.  

2.-6. nóv 4.  Kafli - Rúmfræði                                                                                                      
Búa til þrívíða hluti, 
Yfirborðsflatarmál, 
Teikna þrívíð form 

Dæmaskammtur 11 

 

Tjáð sig um stærðfræðileg 

viðfangsefni.  

 



 
 

Dæmatími- 

reikniaðgerðirnar fjórar – 

ýmis verkefni 

Notað rúmfræði, tvívíð og þrívið 

form, hugtök yfir þau og 

eiginleika þeirra.  

 

Notað mælingar, mælieiningar, 
yfirborðsflatarmál, rúmmál og 
tíma. 
 

9.-13. nóv Fjarvíddarteikningar,  Að 
teikna myndir í fjarvídd, 
Eiginleikar þrívíðra 
forma, Strendingar og 
píramídar                                                                                                                      

Dæmaskammtur 12 

 

Dæmatími- 

reikniaðgerðirnar fjórar – 

ýmis verkefni 

Notað rúmfræði, tvívíð og þrívið 

form, hugtök yfir þau og 

eiginleika þeirra. 

16.-20. nóv Eiginleikar tvívíðra 
mynda, ferhyrningar 
með sérstök heiti, 
Trapisa, samsíðungur, 
tígull, Hornalínur, 
Þríhyrningar með 
sérstök heiti, Teikna 
ferhyrninga og 
þríhyrninga.                                

Dæmaskammtur 13 

 

Dæmatími- 

reikniaðgerðirnar fjórar – 

ýmis verkefni 

Notað rúmfræði, tvívíð og þrívið 

form, hugtök yfir þau og 

eiginleika þeirra. 

23.-27. nóv Upprifjun, Próf, 
Æfingasíða 1,2,3 og 
Geturðu þetta.                                                           

Dæmaskammtur 14 

 

Dæmatími- 

reikniaðgerðirnar fjórar – 

ýmis verkefni 

 

Námsmat úr efni kaflans. 

Notað rúmfræði, tvívíð og þrívið 

form, hugtök yfir þau og 

eiginleika þeirra.  

1.-4. des Unnin ýmiskonar 
verkefni 

  

7.-11. des Unnin ýmiskonar 
verkefni 

  

14.-18. des Unnin ýmiskonar 
verkefni 

  

 

 

 

Annað:  

Stika 2 A nemendabók er notuð í skólanum ásamt A4 reiknisbók.  Nemendur vinna að sama efni í 

skólanum og heima hverju sinni.   

 

Leiðsagnarnám: eins og orðið ber með sér gefst nemendum tækifæri á að bæta sig jafnt og þétt með 

stuðning og leiðsögn kennara og samnemenda.  

 


