
 

Stærðfræði 1. bekkur  

Vor  2021 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

Kennarar: Karitas Nína Viðarsdóttir, Sara Heiðrún Fawcet, Sigríður Guðmundsdóttir Hammer 

VIKA VIÐFANGSEFNI EFNISTÖK BÆKUR/ VINNBÆKUR KENNSLUAÐFERÐ Hæfniviðmið og námsmat 

5.01-15.01 

04.01 

Skipulagsdagur 

28.01. 

samskiptadagur 

 

Tölurnar 0-20 Upprifjun  
Nemendur fást  við tölurnar frá  
0-20.  
Talning, að raða á talnalínu, samlagning, 
talnavinir, tíuvinir, tugir og einingar.  

Á undan og á eftir, stærri en/minni en,  
táknin < og > 

 

Sproti 2a  

bls. 2 – 26 

Gagnvirkt efni á nams.is: 
Stærðfræði pöddur 
Teningaspil-samlagning 
Talnavitinn 
 

Innlögn og samræður  

Hlutbundin vinna og 
verklegar æfingar. 

Hringekja 

 

Nemandi: 
Getur lesið, raðað og talið tölur upp í 20. 

Þekki tugi og einingar. 

Þekkir tölurnar frá 11-15. 

Getur skrifað tölur upp í 20. 

Þekki tölurnar frá 16-20. 

Einstaklingskönnun bls. 26 í Sprota 2a 

17.01.-16.02 

17. feb öskudagur 

18.-19. Feb. vetrarfrí 

 

Unnið með 
stærðfræðitexta og 
stærðfræðisögur. 

Samlagning og frádráttur 
með tölum  upp í 20.  

Klukkan 

 

Nemendur fást við samlagningu og frádrátt á 
tölum upp í 20 m.a. á talnalínu. 
Unnið með tugi og einingar. 
Klukkan kynnt inn í umræðum. 
 
Hugareikningur. 
Talnavinir, tíuvinir. 
Lesdæmi  

Sproti 2a  

bls. 30-50 

Gagnvirkt efni á nams.is: 
Seesaw 
Stærðfræði pöddur 
Teningaspil-
samlagning/frádráttur 

Innlögn og samræður  

Útikennsla 

Hlutbundin vinna og 
verklegar æfingar. 

Hringekja 

Nemandi: 
Getur lagt saman tölur upp í 20. 

Nemandi áttar sig á tugasæti og 
einingasæti. 

Nemandi byrjar að átta sig á klukku. 
Einstaklingskönnun 

22.02 -26.03  

25. mars Árshátíð 

G.G. 

 

Unnið með heila og hálfa 
tíman, vikudaga og 
mánuði 

Vikudagar 

Að lesa heilan og hálfan tíma af skífuklukku. 

Heiti mánaða og röð  

Fjöldi daga í mánuðum 

Hugtök sem lýsa tíma og tímalengd 

 

Sproti 2a bls. 116 – 121 

Tóta og tíminn 

Eining 1 bls. 9  
Eining 2 bls. 34 
 
Gagnvirkt efni á nams.is: 
Klukkan 

Innlögn og samræður  

Hlutbundin vinna og 
verklegar æfingar. 

Hringekja 

Nemandi: 
Þekki vikudaga og röð þeirra. 

Þekkir hvaða árstíð er hverju sinni. 

Þekki nöfn mánaðana. 

Þekki heilan tíma á skífuklukku. 

Þekki hálfan tíma á skífuklukku. 

Einstaklingskönnun bls. 126 í sprota 2a 



 

Páskafrí 

27.03-05.04 
 06.04 – 20.05 

21.04  

skipulagsdagur 

22.04 

sumardagurinn fyrsti 

23.04  

skipulagsdagur 

Tölurnar upp í 100 

Algebra 

Peningar 

 

Nemendur þjálfist í tugum og tölum upp í 
100. Að telja upp í 100, röðun talna, heiti og 
ritun. Að skrá heila tugi. 

Unnið með kaup og sölu og með því að 
sameina eða skipta söfnum.  
 
Kynnist peningum, gildi þeirra og tengslum 
við einingar og tugi. Að skipta 
peningaupphæðum í tíukrónupening og 
krónupeninga 

Fjallað er ítarlega um 
tölur upp í 100, bæði með 
því að nota talnalínuna og 
með því að skipta tölum í 
tugi og einingar. Peningar 
notaðir sem áþreifanleg 
hjálpartæki. Einnig eru 
notaðir sætisgildakubbar 
og hundraðtafla. 
Nemendur fást við að fara 
yfir tug á áþreifanlegan 
hátt. 

Innlögn og samræður 

Þjálfunaræfingar 

Hlutbundin vinna og 
verklegar æfingar 

Hringekja  

Hjálpargögn eins og 
peningar, 
talnagrindur, 

 Nemandi: 
Getur talið, raðað og lesið tölur upp í 100. 

Getur lesið og rætt um einfaldar 
upplýsingar þar sem stærðfræðihugtök eru 
notuð. 

Getur notað stærðfræði til að finna lausnir 
á verkefnum sem takast á við í daglegu lífi 

Getur fundið duldar tölur. 

Námsmat 

26.04 – 07.05 

28.04 Mörtuganga 

01.04 

verkalýðsdagur 

 

Tvöfallt meira – helmingi 

minna.  

Sléttar tölur og oddatölur.  

 

Nemendur læra um hugtökin að helminga og 
tvöfalda. Kennsla fer fram í tengslum við 
fjölda, lengd, peningaupphæðir og stærðir. 
Þekki sléttar- og oddatölur. Nemendur skoði 
fjölda og kanni hvort hægt sé að skipta í tvo 
jafna hluta.  

Sproti 2b 
Verkefnahefti 
Ljósrituð gögn 
Hlutbundin gögn ofl. 
 

 Innlögn og samræður 

Þjálfunaræfingar 

Hlutbundin vinna og 
verklegar æfingar 

Hringekja  

Hjálpargögn eins og 
peningar, 
talnagrindur, 

Geti tvöfaldað fjölda 
Geti helmingað fjölda 
Þekki sléttar tölur 
Þekki oddatölur 
 

 

Námsmat 

10.05-24.05 Samantekt efnis í 
vorbúning 

Tölur upp í 20 

Tölur upp í 100 

Form og speglun 

Lengdarmælingar 

Tölfræði 

 

 

 Nemendur vinna með það námsefni sem 
lagt hefur verið inn á skólaárinu.  

Hlutbundin vinna 

Hringekja 

Útikennsla 

 

Hjálpargögn: 
Talnagrindur, 
talnalínur, málbönd, 
sentíkubbar, speglar 
o.fl. 

Einstaklingsbundið námsmat 

 

 

 



 

Námskeið 

Hópaskipt 

 

Mælingar og tölfræði 

 

Nemendur kynnist hugtakinu mæling og fyrir 
hvað það stendur, læri að mæla með 
margvíslegum hlutum og skoða stærð og 
lengd út frá mismunandi mælieiningum. 

Nemendur vinna með tölfræði og vinna með 
einföld súlurit.  

 
 

Sproti 1b nemendabók 
bls. 18 – 21, 23 -27 

 

 

Innlögn og samræður 

Þjálfunaræfingar 

Hlutbundin vinna og 
verklegar æfingar 

Þrautalausnir 

Nemandi: 

Kynnist hugtakinu mælingu. 

Kynnist því að mæla með mismunandi 
mælieiningum. 

Þekkir hugtakið langur, lengri og lengstur. 

Getur sett fram tilgátur og gert tilraunir 
með áþreifanlegum gögnum 

Getur notað hlutbundin gögn við lausnaleit 

Getur safnað saman upplýsingum. 

Getur lesið úr einföldum súluritum. 

Getur sett einfaldar upplýsingar upp í 
súlurit. 

 

 

Námsmat:  Símat yfir önnina. Metið jafnóðum þegar efni er kynnt.  Ath. Mikið einstaklingsmiðað nám 


