
 
 

4. bekkur – Kennsluáætlun í stærðfræði 2018-2019 

Mánuður Helstu markmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 

Ágúst – september 
 

Áhersla: Upprifjun, 
undirbúningur fyrir 

samræmd próf, 
reikniaðgerðir og 

þrautalausnir, klukkan, 
rúmfræði og mælingar. 

 Upprifjun 

 Leggur saman með því 
að geyma 

 Dregur frá og kann að 
taka til láns 

 Getur margfaldað 
tveggja stafa tölur 
(8x24) 

 Skilur að margföldun og 
deiling eru andhverfar 
aðgerðir. 

Samlagning, frádráttur, 
margföldun, deiling 
 
Klukkan 
 
Þrautalausnir 
 
Rúmfræðiverkefni 
 
Verkefni úr gömlum 
samræmdum prófum 
 

Gömul samræmd próf  
 
 
Orðadæmi 
Sproti 4a 
Efni frá kennurum 
 
 
 

Samræmt próf 28. sept.  

Október 
 

Áhersla: 
Hnitakerfið.   
Tölur stærri en þúsund og 
minni en núll. 
Margföldunartaflan 

 Kann að finna og skrá 
hnit í hnitakerfi. 

 Getur námundað tölur 
að hundraði. 

 Kann margföldunar-
töflur 1-10. 

Hnitakerfið 
Tölur stærri en 1000 og 
minni en 0. 
 
Unnið í Sprota 4.a  
 
Margföldunaræfingar 
skriflegar og munnlegar 
Utanbókarlærdómur 

 
Sproti 4a 
Efni frá kennurum 
Þrautalausnir 
Hlutbundin vinna 
 

 
 
Könnun úr efnisþáttum 
Jafningjamat og/eða 
Sjálfsmat 

Nóvember 
Áhersla: Tími og klukka 

Almenn brot 
 
 

 Kann á klukku.  

 Getur unnið með 
tímareikning út frá 
tímatöflum. 

 Þekkir alm. brotin 1/2, 
1/3, 1/4 og 1/8. 

 Þrautalausnir. 
 

Klukka og tími. 
Almenn brot. 
Þrautalausnir. 
 
Unnið í Sprota 4a og Einingu 

 
Sproti 4a 
Efni frá kennurum 
Þrautalausnir 
Hlutbundin vinna 
 

 
 
Könnun úr efnisþáttum 
Jafningjamat og/eða 
Sjálfsmat. 
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Desember 
 

Áhersla:  
Samlagning og 

frádráttur.Rúmfræði 
Samhverfa og mynstur 

 Hugarreikningur, 
talnalínur og heilabrot í 
samlagningu og 
frádrætti 

 Kann að stækka eða 
smækka flatarmyndir. 

 Þekkir helstu flutninga í 
hnitakerfi, þ.e. speglun, 
hliðrun og snúning. 

Samlagning og frádráttur 
Rúmfræði. 
 
Unnið í Sprota 4a og Einingu 

 
 
Sproti 4a 
Efni frá kennurum 
Þrautalausnir 
Hlutbundin vinna 
Eining 

 

 
Könnun úr efnisþáttum 
Jafningjamat og/eða 
Sjálfsmat. 

Janúar 
Áhersla: Rúmfræði frh. 

Upprifjun síðustu mánaða 
Forritun 

 Getur fundið ummál og 
flatarmál ýmissa forma. 

 Þjálfi undirstöðuaðgerðir 
forritunar. 

 Upprifjun úr völdum 
þáttum 

Ummál og flatarmál 
Unnið í Sprota 4b og  

Einingu 8 
 
 

 

 
Sproti 4a og 4b 
Efni frá kennurum 
Þrautalausnir 
Hlutbundin vinna 

 

 
Miðsvetrarpróf 

Febrúar 
Áhersla: Margföldun og 

deiling 

 Kann margföldunartöflur 
1-10. 

 Getur margfaldað tveggja 
stafa tölur með eins stafs 
tölu. 

 Kann víxlregluna. 

 Getur leyst einföld 
deilningardæmi. 

 
Margföldunaræfingar í 

Sprota 4b 
 

Utanbókarlærdómur; 
margföldunartaflan 

 
 

Sproti 4b 
Efni frá kennurum 
Þrautalausnir 
Hlutbundin vinna 

 

 
 

Könnun úr efnisþáttum 
Jafningjamat og/eða 
Sjálfsmat 

Mars 
Mælingar og tugabrot 

Almenn brot 

 Getur breytt á milli 
mælieininga, t.d. dl í l og 
kg í g. 

 Þekkir tugabrot og getur 
skráð tölu með einum 
aukastaf. 

 Getur raðað almennum 
brotum eftir  stærð. 

 Þekkir teljara og nefnara. 

 
Mælingar og tugabrot 

Almenn brot 
 

Unnið í Sporta 4b 

 
Sproti 4b 
Efni frá kennurum 
Þrautalausnir 
Hlutbundin vinna 

 

 
Könnun úr efnisþáttum 
Jafningjamat og/eða 
Sjálfsmat. 
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Apríl 
Reikningur: Upprifjun 

reikniaðgerðanna fjögurra. 

 Unnið í Sprota 4 b 
 

Æfingar í spurningum og 
svörum með hugtökum 

stærðfræðinnar 

 
Sproti 4b 
Efni frá kennurum 
Þrautalausnir 
Hlutbundin vinna 

 

 
Könnun úr efnisþáttum 
Jafningjamat og/eða 
Sjálfsmat. 

Maí 
Tölfræði og upprifjun 

 
 
 
 

 
Unnið í Sprota 4b  

Rannsóknarvinna í nánasta 
umhverfi 

 
Sproti 4b 
Efni frá kennurum 
Þrautalausnir 
Hlutbundin vinna 
 

 
Vorpróf 

 

 


