
 
 

Símat fer fram í öllum tímum þar sem börnin vinna mismunandi verkefni. Einnig eru börnin metin út 
frá hæfnimiðviðunum: 

• Unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum 

• Komið fram við aðra af virðinu og kurteisi 

• Unnið vel og farið eftir fyrirmælum 
 

 

Leiðsagnarnám……………..klausa um það, eigum við að setja inn sjálfar eða kemur 

eitthvað frá Guðlaugu og Rakel?       

 

Kennsluáætlun  

 
Stærðfræði – haust 2020 

4. bekkur – 3 klst. á viku 

Kennarar:  Ása Torfadóttir (asa.torfadottir@rvkskolar.is) 

    Ólöf Ósk Sverrisdóttir (olof.osk.sverrisdottir@rvkskolar.is) 

     Valgerður Erla Óskarsdóttir (valgerdur.erla.oskarsdottir@rvkskolar.is) 

 

 

 

Stærðfræði 

Á yngsta aldurstigi skólans er lagður grunnurinn að frekara stærðfræðinámi nemenda og að þeir öðlist hæfni í að 

nýta stærðfræðina sem tæki til að leysa viðfangsefni og finna hvaða aðferðir henta hverjum og einum best við 

lausn þeirra. Teknir eru fyrir nokkrir námsþættir á hverju skólaári og unnið markvisst með þá.   

Eftirfarandi þættir eru m.a. teknir fyrir á haustönn í 4. bekk 

 

• Tími, klukkan 

• Tölur stærri en 1000 og minni en 0 

• Hnitakerfið 

• Deiling 

• Margföldun og margföldunartaflan 

• Samlagning  

• Frádráttur 

• Samhverfa og mynstur 

• Uppsetning samlagningar- og 

frádráttardæma 
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Tímabil Náms-og 
viðfangsefni 

Hæfniviðmið Námsmat 

24.ágúst-
9.september  
(13 skóladagar) 

 
Tími, klukka 
-Sproti 3 a 
-bls 68-88 
  

-Lesið á klukku, skráð 

tímasetningar á 

hefðbundinn og 

stafrænan hátt og 

reiknað út tíma. 

-Kaflapróf 

10.sept-11.okt 
( 21 skóladagur) 
 
29.sept Starfsdagur 

Tölur stærri en 1000 

 

-Sproti 3a 

-bls 18-44 

 

Upprifjun fyrir 

samræmt 

könnunarpróf 

 

-Notað náttúrulegar 

tölur, geta raðað þeim 

og borið saman 

-Þekkt negatífar tölur 

og reiknað einföld 

dæmi. 

-Námundað tölur að 

næsta tug, hundraði 

og þúsundi. 

-Gert sér grein fyrir 

verðgildi peninga. 

 

Kaflapróf 

 

Samræmt könnunarpróf 

1.okt 

 

12.okt-1.nóvember 
( 11 skóladagar) 
 
21.okt 
Foreldradagur 
22.-26.okt 
Vetrarleyfi 

- Samlagning og 
frádráttur 
 
-Sproti 3a 
-bls 44-68 

-Sýnt færni í 

reikniaðgerðunum 

fjórum. 

 

Kaflapróf 
Leiðsagnarnám/námsfélagar 

 
2.-8.nóvember 
(5 skóladagar) 

-Hnitakerfið 
 
-Sproti 3a 
-bls 2-18 

-Staðsett reit eða 

punkt á hnitakerfi. 

Kaflapróf 

 

9.nóv-6.des 
(19 skóladagar) 
 
Starfsdagur 18.nóv 

 
Margföldun og 
deiling  
 
-Sproti 3a 
-Bls 88-114 

-Farið með 

margföldunartöfluna 

og notað hana 

Kaflapróf 
 
Margföldunarkannanir 
Leiðsagnarnám/námsfélagar 



 
 

7.-13.desember 
(5 skóladagar) 

Samhverfa og 
mynstur 
 
-Sproti 3 a 
-bls 114-128 

-Kannað, búið til og 

tjáð sig um reglur í 

talnamynstrum. 

 
 

Kaflapróf 

14.-18.desmber 
(5 skóladagar) 
 
 
 
19.des-3.jan 
Jólafrí 

Stærðfræðispil og 
óunnin verkefni 
kláruð 

-Unnið að 

stærðfræðiverkefnum 

í samvinnu við aðra.  

 

Lesið, skilið og leyst 

stærðfræðiþrautir á 

viðeigandi hátt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


