
Kennsluáætlun SHS

Stærðfræði, 6. bekkur, skólaárið 2022-2023

Kennari: Steinunn Hulda Theodórsdóttir

Kennsluaðferðir: Bein kennsla, hópavinna, spil og uppgötvanir. Nemendur vinna í áætlun og
klára hana heima.

Kennslubækur /efni:

Stika 2a og 2b nemendahefti

Stærðfræði er skemmtileg

Ýmis verkefni frá kennara

Verklegar æfingar.

Námsmat vorannar: Hæfniviðmið eru metin út frá vinnu í tímum, heimavinnu, kaflaprófum,
virkni og vinnubrögðum.

(sjá einnig í námslotu á Mentor)

Metanleg hæfniviðmið: Nemendur getur:

1) spurt, tjáð sig munnlega og skriflega um spurningar og svör sem eru einkennandi fyrir
stærðfræði og hefur innsýn í hvers konar svara má vænta.

2) sett fram óformleg og einföld, formleg stærðfræðileg rök, skilið og metið munnlegar og
skriflegar röksemdir sem settar eru fram af öðrum. Leyst stærðfræðiþrautir um
viðfangsefni sem gefa tækifæri til að beita innsæi, eigin túlkun og framsetningu byggða
á fyrri reynslu og þekkingu

3) sett sig inn í og tjáð sig, bæði munnlega og skriflega, um ólíkar leiðir við lausnir
stærðfræðiverkefna

4) sett fram, meðhöndlað og túlkað einföld reiknilíkön, talnalínur, teikningar og myndrit
sem tengjast umhverfi hans og daglegu lífi.

5) notað óformlega framsetningu annars vegar og táknmál stærðfræðinnar hins vegar og
sýnt að hann skilur innbyrðis tengsl þeirra

6) valið og notað hentug verkfæri, þar með talin hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu,
vasareikna og tölvur, til rannsókna á stærðfræðilegum viðfangsefnum.

7) tekið þátt í að þróa fjölbreyttar lausnaleiðir, með því að m.a að nota skráningu með
tölum, texta og teikningum.

8) lesið einfaldan, fræðilegan texta og notað upplýsingar þar sem stærðfræðihugtök koma
fyrir.

9) notað ræðar tölur, raðað þeim og borið saman.
10) reiknað á hlutbundinn og óhlutbundinn hátt með ræðum tölum.
11) notað tugakerfisrithátt og sýnt að hann skilur sætiskerfi.
12) leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi og umhverfi, með hugarreikningi,

vasareikni, tölvuforritum og skriflegum útreikningum.



Tímabil Námsþáttur Námsefni/verkefni/nám
smat:

Metanleg hæfniviðmið.

22.-26. ág
22. skólasetning

Uppbygging til
ábyrgðar/ útinám

??

Stika 2 a
Kaflapróf í lok hvers kafla

Að nemandi geti:

29.- 2. sept.
bls. 4-6

1. kafli
Tugakerfið og

námundun

Bls. 5, 6, 7, 8, 9, 10
● Spurt, tjáð sig munnlega og skriflega um

spurningar og svör sem eru einkennandi
fyrir stærðfræði og hefur innsýn í hvers
konar svara má vænta.

● Sett fram óformleg og einföld, formleg
stærðfræðileg rök, skilið og metið
munnlegar og skriflegar röksemdir sem
settar eru fram að öðrum. Leyst
stærðfræðiþrautir um viðfangsefni sem
gefa tækifæri til að beita innsæi, eigin
túlkun og framsetningu byggða á fyrri
reynslu og þekkingu

● Sett sig inn í og tjáð sig, bæði munnlega
og skriflega um ólíkar leiðir við lausnir
stærðfræðiverkefna

5.–9. sept
Námundun,

hugarreikningur,
samlagning og

frádráttur

Bls. 11, 12, 13, 14, 15 ● Sett fram, meðhöndlað og túlkað einföld
reiknilíkön, talnalínur, teikningar og
myndrit sem tengjast umhverfi hans og
daglegu lífi.

● Notað óformlega framsetningu annars
vegar og táknmál stærðfræðinnar hins
vegar og sýnt að hann skilur innbyrðis
tengsl þeirra

12.-16. sept.
Samlagning og

frádráttur Bls, 16, 17, 18, 19, 20
● Valið og notað hentug verkfæri, þar með

talin hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu,
vasareikna og tölvur, til rannsókna á
stærðfræðilegum viðfangsefnum.

19.–23. sept
19.– 21. ADRA

Negatífar tölur,
frumtölur Bls. 21, 24, 25

● Sett sig inn í og jáð sig, bæði munnlega
og skriflega, um ólíkar leiðir við lausnir
stærðfræðiverkefna.

26.–30. sept

Frumtölur,
Margföldun,
Möguleikar,

Deiling

Bls. 27, 28, 29, 30, 31
● Tekið þátt í að þróa fjölbreyttar lausnaleiðir,

með því að m.a að nota skráningu með
tölum, texta og teikningum.

3.okt- 7. okt

Deiling
Bls. 32, 33, 34,

kaflapróf bls. 36 og 37

Muna eftir
æfingasíðunum til að

æfa betur ef illa gengur á
kaflaprófi

● Lesið einfaldan, fræðilegan texta og
notað upplýsingar þar sem
stærðfræðihugtök koma fyrir.

● Notað ræðar tölur, raðað þeim og borið
saman.

● Reiknað á hlutbundinn og óhlutbundinn
hátt með ræðum tölum.

10–14. okt 2. kafli
Líkur

Verklegir tímar og
æfingar.
Glímum

saman við verkefni og
tilraunir.

● Notað tugakerfisrithátt og sýnt að hann
skilur sætiskerfi.

● Leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr
daglegulífi og umhverfi, með
hugarreikningi, vasareikni tölvuforritum
og skriflegum útreikningum.

17.–21. okt
20. námsviðtöl
21. vetrarleyfi

Líkur frh.



24.-28. okt

24.& 25.
Vetrarleyfi

3. kafli
Tugabrot,

Tíundu hlutar,
hundraðshlutar,þú

sundahlutar

3.1 - 3.6  bls. 61
3.10 - 3.13 bls. 63
3.14 - 3.17 bls. 64
3.18 - 3.23 bls. 65
3.24 - 3.28 bls. 66
3.29 - 3.35 bls. 67

31. okt-4. nóv
Talnamynstur og

tugabrot
Tölur og

tölustafir,
Námundun og

slumpreikningur

3.36 - 3.40
bls. 68

3.41 - 3.45 bls. 69
3.46 - 3.48 bls.70
3.49 - 3.55 bls.  71
3.56 - 3.58 bls. 72
3.59 - 3.62 bls. 73

7.-11. nóv
Tugabrot

Samlagning og
frádráttur
tugabrota

3.63 bls. 74
3.64 - 3.69 bls. 75
3.70 - 3.74 bls. 76
3.75 - 3.76 bls. 77
3.77 - 3.82 bls. 78
3.83 - 3.85 bls 79

15.–18. nóv Tugabrot
Margföldun
tugabrota

Slumpreikningur
Vasareiknir

Margföldun með
10, 100 og 100

3.86 - 3.91 bls. 80
3.92 -3.96 bls. 81
3.97 - 3.99 bls. 82

3.100 - 3.102 bls. 83
3.103 - 3.105 bls. 84
3.106 - 3.110 bls 85
3.111 - 3.117 bls. 86

Muna að þjálfa sig betur
með æfingasíðunum ef

kaflaprófið gekk illa.

21.–25. nóv
jólaundirbúningur 4. kafli

Rúmfræði
Skoða þrívíð form

Búa til þrívíða
hluti,

yfirborðsflatarmál

4.1 - 4.3 bls. 95
4.4, 4.6, 4.7, bls. 96 og

97
4.8, 4.9 bls. 98

4.12 - 4.13 bls. 99
4.14 - 4.16 bls. 100

28.–2.des Rúmfræði
Teikna þrívíð form

Fjarvíddar-
teikningar

4.17 - 4.18 bls. 101
4.19 - 4.21 bls. 102 og

103
4.22 - 4.23 bls. 104 og

105

5.–9. des Rúmfræði
Teikna í fjarvídd

Eiginleikar
þrívíðra forma

4.24  bls. 106
4.25 - 4.27 bls. 107
4.28 - 4.29 bls. 108
4.30 - 4.31 bls. 109
4.32 - 4.33 bls. 110

12.–16. des Strendingar og
píramídar,
Eiginleikar

tvívíðra mynda -
ferningar með
sérstök heiti
(ferningur,

samsíðungur,
rétthyrningur,
trapisa, tígull)

4.34 - 4.35 bls. 111
4.36 - 4.38 bls. 112
4.39 - 4.40 bls. 113
4.41 - 4.43 bls.114
4.44 - 4.45 bls. 115

19.-23. des
19. litlu jólin
20. Kirkjujól

Jólafrí  21. des–2. jan



2.- 6. jan
2. starfsdagur

Hornalínur
Þríhyrningar með

sérstök heiti:
(rétthyrndur,

jafnarma,
jafnhliða)

Stærð horna
(gráður)

4.46 bls. 116
4.47 - 4.50 bls. 117
4.51 - 4.52 bls. 118
4.53 - 4.55 bls. 119
4.56 - 4.59 bls. 120

9.-13. jan 4.60 - 4.62 bls. 121
Kaflapróf bls 124 og 125

Munið eftir
æfingasíðunum til að

æfa ykkur ef kaflaprófið
gekk illa.

16.–20. jan Stika 2a
Kafli 5

Mælingar - þyngd,
rúmmál, reikna

tíma

5.1, 5.2, 5.3, bls. 5
5.5, 5,6 bls. 6

5.7, 5.8, 5.10, 5.11 bls. 7
5.12, 5.14, 5.15, 5.16

bls. 8
5.17, 5.18 a,c,e,g, 5.19

a,c,e,g, 5.20  bls. 9
23.–27.jan

25.námsviðtöl
Samlagning og

frádráttur
tugabrota,

mælieininga
Orðaforði:
mismunur,

Jöfnur
Rúmmál

5.22 a,c,d. 5.23 a,b,c,
5.24 a,c,e bls.10

5.29, 5.30, 5.31a,c,e bls.
11

5.33, 5.35, bls. 12
5.36, 5.38 bls. 13
5.39, 5.40 bls. 14

30.–3. feb Rúmmál
Yfirborðsflatarmál

ferstrendingar

5.41, 5.42, 5.43, 5.44,
5.55, 5.56 bls. 15
5.47, 5.48, bls. 16

5.49, 5.50, 5.52 bls. 17
5.53, 5.54, bls. 18
5.55, 5.56 bls. 19

6. -10. feb Rúmmál
ferstrendinga

Töflureiknir í tölvu

5.57, 5.58, 5.59, 5.60
bls. 20

5.61, 5.62, 5.63, 5.64,
5.65 a,b. bls. 21

5.66, 5.67, bls. 22
5.68 bls. 23

13.–17. feb
i

Tími
Tímaás, klukkan,
lesa af tímatöflum

5.69, 5.70 bls. 24
5.71, 5.72, 5.73 bls. 25
5.74, 5.75, 5.76 bls. 26

Kaflapróf úr kafla 5

20.–24. feb
22. öskudagur

23. - 24. vetrarfrí

27.–3. mars

6.–10. mars
7. starfsdagur

13.-17. mars
13.-17. orð í verki

20.–24. mars

27.–31. mars

Páskafrí  1.-10. apríl



10.-14. apríl

17.-21. apríl
20. apríl

sumardagurinn fyrsti

24- 28. apríl

1.–5. maí
2. námsviðtöl

8.–12. maí
17. íþróttadagur

15.–19. maí
18. uppstigningard.

19. starfsdagur

22.-26. maí
25. íþróttadagur

29. - 2. júní
útikennsla

5.og 6. júní
vordagar

Skólaslit 7. júní


