
Kennsluáætlun  

Lota 1 

Haust 2018 

Bekkur: 8. bekkur 

Námsgrein: Stærðfræði 

Fjöldi kennslustunda: 5,2 stundir 

Kennari/kennarar: Erna Sif Auðunsdóttir 

Áfangalýsing 
 

 
Hæfniviðmið 
Notað undirstöðuhugtök rúmfræðinnar þar með talin hugtök um færslur tvívíðra forma, notað mælikvarða og unnið með einslaga 
form. Notað tölvur við rúmfræðilegar teikningar. 
.  
Námsmat: Námsmat er fjölbreytt og í samræmi við kennslutilhögun. Metin eru verklega og skrifleg verkefni og stuttar afmarkaðar 
æfingar. Nemendur vinna einstaklings verkefni sem unnin eru heima og í skólanum. 
 
 

 Hópverkefni 

 3 kannanir  
 
 

Kennarar áskilja sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 



 

 

Dagsetning Viðfangsefni Dæmi  Námsmarkmið Námsmat 

 
20. – 24. ágúst 

Talnareikningur Almenn stæ I –bls. 20 

Dæmi:1301-1315 a,b,c,d 
 Geta námundað 

 Vasareiknir og röð reikniaðgerða 

 Tímaútreikningur 

 Skrifa tölur sem eiginlega brot, 
óeiginleg brot og blandnar tölur 

 Staðsetja almenn brot á talnalínuna 

 Lengja og stytta almenn brot 

 Reikna með almennum brotum 

 Staðsetja tugabrot á talnalínu 

 
 
 
 
 
Próf -föstud 
31.ágúst 

 
27. ág. – 31.sept. 

 Almenn stæ I- bls.28 

Dæmi: 1501-1505,1515-1529 

 
3. – 7. sept. 

Gróðursetningarferð 6.sept 

Almenn brot 
 

Skali 1A 
Dæmi 3.1-3.41 

 

 
10. – 14. sept. 

Almenn brot 
 
Blandnar tölur 
 

Skali 1A 
Dæmi: 3.43-3.48,3.51 
Almenn stæ I 
Dæmi: 5501-5508,5512-
5513,5517-5519 
 

 Breyta almennu broti í tugabrot-og 
öfugt 

 Námunda tugabrot 

 Deila með tugabroti 

 Reikna með prósentum 

 Breyta almennu broti og tugabroti í 
prósent-og öfugt 

 Nota prósentureikning í verkefnum úr 
daglegu lífi 

 Finna út með hvaða tölum hægt er 
að deila í aðra tölu 

 Þekkja muninn á frumtölu og 
samsettum tölum 

 Þátta og frumþátta tölur 

 Reikna með neikvæðum tölum 

 Nota fleiri en eina reikniaðgerð í 
sama dæmi 

 Skrifa tölur sem veldi 

 Margfalda og deila með veldi þar 
sem veldisstofn er sá sami 

 Reikna með veldi og fleiri 
reikniaðgerðum 

 

 
17. – 21. sept. 

Skipulagsdagur 17.sept 

Tugabrot 
Skali 1A 
Dæmi: 3.63-3.83, 4.88-3.92 

 

 
24. – 28. sept. 
 

Prósent 
Bls. 88 - 93 

Skali 1 A 
Dæmi:3.93-3.128 

 
 
Próf -föstud 28.sept 

 
1. – 5. okt. 
. 

Íþróttadagur 5.október  

Deilanleiki og þáttun 
Skali 1A 
Dæmi: 1.24-1.46, 1.48-1,61 

 

 
8. – 12. okt. 

Tölur báðum megin við 
núll 

Skali 1A 
Dæmi: 1.63-1.88 
 

 
 

15. – 19. okt. Veldi  Dæmi:1.97-1.124  Próf – föstudag 
19.okt 


