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  Kennsluáætlun – haust 2022 
Námsgrein: stærðfræði 

6. bekkur 
Kennari: Lára Jónsdóttir 

Tímabil Efnisþættir - inntak Námsefni Námsmat 

23. – 26. 08 Tölur og reikningur, tugakerfið, námundun og 

hugarreikningur 

Stika 2a, nemendabók og æfingabók 

fyrir þá sem klára áætlun snemma. 

Símat, virkni 

 

29.08. – 02.09 
Tölur og reikningur, samlagning og frádráttur Stika 2a,  nemendabók og æfingabók 

Símat, virkni 

05.09 – 09.09 Tölur og reikningur, negatífar tölur og talnarunur Stika 2a,  nemendabók og æfingabók Símat, virkni 

12.09 – 16.09 Tölur og reikningur, frumtölur og margföldun Stika 2a,  nemendabók og æfingabók Símat, virkni 

19.09 – 22.09 Tölur og reikningur, frumtölur og þættir Stika 2a,  nemendabók og æfingabók Símat, virkni 

26.09 – 30.09  Tölur og reikningur, margföldun Stika 2a,  nemendabók og æfingabók Símat, virkni 

03.10 – 07.10 Tölur og reikningur, deiling, námsmat Stika 2a,  nemendabók og æfingabók Könnun í lok kaflans 

10.10 – 14.10 
Líkur, tilraunir og mögulegar útkomur og líkur frá 0 – 1 

Stika 2a, námskeið í stærðfræði hjá 

miðstöð útivistar og útináms. 

Símat, virkni 

17.10 – 20.10 
Líkur í daglegu lífi, námsmat Stika 2a,  nemendabók og æfingabók 

Hópaverkefni í lok 

kaflans 

26.10 – 04.11. Tugabrot, tíundu hlutar og hundraðshlutar og 

þúsundahlutar 
Stika 2a,  nemendabók og æfingabók 

Símat, virkni 
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Bæta við stærðfræðispilum og stærðfræðinámskeiði hjá Miðstöð útivistar. Skapandi verkefni 

07.11 – 11.11 Tugabrot, tölur, tölustafir, námundun og 

slumpreikningur 
Stika 2a,  nemendabók og æfingabók 

Símat, virkni 

 

14.11 – 17.11 Tugabrot, samlagning og frádráttur Stika 2a,  nemendabók og æfingabók Símat, virkni 

21.11 – 25.11 Tugabrot, margföldun tugabrota Stika 2a,  nemendabók og æfingabók Símat, virkni 

28.11 – 02.12 Tugabrot, slumpreikningur og margföldun með 10, 100 

og 1000 
Stika 2a,  nemendabók og æfingabók 

Próf í lok kaflans 

05.12 – 09.12 Rúmfræði, þrívíðir hlutir Stika 2a,  nemendabók og æfingabók Símat, virkni 

12.12 – 16.12 Rúmfræði, yfirborðsflatarmál Stika 2a,  nemendabók og æfingabók Símat, virkni 

04.01 – 06.01 Rúmfræði, teikna þrívíð form og fjarvídd Stika 2a,  nemendabók og æfingabók Símat, virkni 

09.01 – 13.01 Rúmfræði, þvívíð form, strendingar og píramídar Stika 2a,  nemendabók og æfingabók Símat, virkni 

16.01 – 20.01 Rúmfræði, eiginleikar tvívíðra mynda, ferhyrningar með 

sérstök heiti 
Stika 2a,  nemendabók og æfingabók 

Símat, virkni 

23.01 – 27.01 Rúmfræði, hornalínur og þríhyrningar Stika 2a,  nemendabók og æfingabók Heimaverkefni 


