
 
Kennsluáætlun í stærðfræði fyrir 1. bekk 

Vor 2018 

 

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

Kennsluáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar. Kennarar eru: Anna Lilja Jóhannsdóttir, Ásrún Helga Kristinsdóttir og Gréta Dögg Hjálmarsdóttir. 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                                             

5. jan -12. jan 

 

Mánuðir, vikudagar og árstíð.  

Upprifjun á tölunum 0-9.  

Nemdur þekki nöfn og röð 

mánaða og hvaða árstíð er 

hverju sinni. Nemendur þekki 

vikudagana og röð þeirra.  

  

15.-19. Jan 

 

19.01 

bóndadagur 

Tölurnar 0-20 

Tugir og einingar 

Nemendur æfa sig í að skrifa 

tölurnar 0-20. Þjálfa sig í að 

snúa tölunum rétt og ekki 

spegla þær.  Þekki tugi og 

einingar og geti skipt tveggja 

stafa tölu í tugi og einingar og 

sameinað tugi og einingar í 

tveggja stafa tölu.  

Átti sig á að talnahúsið 

stækkar og samhengi innan 

þess.   

  

22.-26.jan 

 

Draga frá.  

 

Nemendur fá innlögn í hvað 

draga frá þýðir og þekki  

táknið –. 

 

Sproti 1.b vinnubók og 

æfingahefti.  

Talnabakkar, teningar og fl.  

Ýmis verkefni. 

 



 

 

 

 

 

 29. jan- 2.feb 

31.jan. 

samskiptad. 

2.feb dagur 

stærðfr. 

Draga frá og leggja saman.  Nemendur þjálfist í því að 

skoða táknin í dæmum og 

hvað er verið að biðja þau um 

að gera + eða -.  

Sproti 1.b 

Talnabakkar, teningar og fl.  

Ýmis verkefni.  

 

5.-9.feb 

 

 

                                

Tölurnar 20-50 Þjáfa sig í að telja og skrifa 

tölunar 20-50 og átti sig á 

talnagildi þessara talna.  

   

12.-16 feb. 

12-bollud. 

13.sprengjud. 

14.öskudagur                              

Hundraðdagahátíð.  

Vinna með tugi og einingar.  

Draga frá og leggja saman tveggja 

starfa tölur.  

 

Stærðfræðisprell  á degi 

stærðfræðinnar.  

Þjálfa nemendur að draga frá 

og leggja saman tveggja stafa 

tölur. Þjálfa nemendur í að 

nýta sér hjálpargögn til að 

aðstoða sig við reikna dæmi.  

Þjálfa nemendur í að skrifa 

upp dæmi og reikna þau svo.  

Sproti 1.b verkefnabók og 

æfingahefti.  

Allskonar aukaverkefni.  

 



 

19.-23.feb 

 

 

Vinna með tugi og einingar.  

Draga frá og leggja saman tveggja 

stafa tölur.  

 

Þjálfa nemendur að draga frá 

og leggja saman tveggja stafa 

tölur. Þjálfa nemendur í að 

nýta sér hjálpargögn til að 

aðstoða sig við reikna dæmi.  

Þjálfa nemendur í að skrifa 

upp dæmi og reikna þau svo. 

Sproti 1.b verkefnabók og 

æfingahefti.  

Allskonar aukaverkefni. 

 

26.feb-2.mars 

28.skipulagsdag

ur.  

2.mars árshátíð 

yngsta stigs.  

Klukkan  

Vikan og mánuðir.  

Þjálfa nemendur að þekka 

táknið fyrir stærri en og minni 

en. 

  

5.-9.mars 

 

   Vinna með plús og mínus   

12.-16.mars.  Þrívíð form.  kynnist  tvívíðum formunum, 

kúla, píramídi og sívalingur. 

Rifja upp tvívíðu formin  

þríhyrningur, hringur,  

ferningur, ferhyrningur, og 

sexhyrningur. 

  

19.-23.mars Spegla myndir.    

24.mars- 2.apríl.  Páskafrí  Páskafrí  Páskafrí  Páskafrí   

3.-6.apríl 

3.skipulagsd. 

Klukkan Markmið er nemendur geti 

sagt til um heila og hálfa 

tímann á skífuklukku. 

  



 

9-13.apríl  Klukkan  Markmið er nemendur geti 

sagt til um heila og hálfa 

tímann á skífuklukku. 

  

16.-20.apríl 

19.sumard. 

fyrsti.  

20. skipulagsd. 

Súlurit    

23.-27.apríl.  Orðadæmi, 

Æfa sig í að tjá sig hvernig þau leysa 

verkefnin á mismunandi máta. 

Ræða við samnemendur um 

stærðfræðilausnir. 

   

30.apríl - 4.maí.  

30. apríl 

Mörtuganga 

1.maí, 

verkalýðsd. 

Noti stærðfræði til að finna lausnir á 

verkefnum sem takast þarf á við í 

daglegu lífi. 

   

7.-11.maí 

10. 

uppstigningard. 

Upprifjun    

14.-18.maí Upprifjun og útikennsla.    

21.-25.maí. 

23.-25. 

þemadagar 

Könnun og námsmat.    



 

28.maí -1.júní 

31. maí, vorgleði.  

1.júni, Skólaslit. 

Upprifjun og útikennsla.    

Námsmat:   

Námsmat: Kennari notar sérstaka námsmatskvarða við mat á nemendum. Námsmatskvarðinn er símatskvarði sem kennari vinnur jafnóðum yfir skólaárið. Til grundvallar eru 

lagðar stærri og smærri kannanir, sjálfsmat nemenda, jafningjamat og verkefni. Kvarðinn er unninn út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrá Grunnskóla. Að vori fá nemendur 

vitnisburð, í honum er nemendum gefin einkunn með bókstöfum. 

Þ= 0%-49%  

N= 50%-74% 

G= 75%-100% 

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

Markmið sem unnið er með allt árið:  

- Geti notfært sér ýmiss gögn eins og smáhlutasöfn, vasareikni, talnagrindur, peninga og fleira. 

- Geti tekið þátt í að þróa fjölbreyttar lausnaleiðir með því m.a. að nota hlutbundin gögn og teikningar.  

- Geti leyst viðfangsefni í samvinnu við skólafélaga sína og venjist því að ræða við þá um verkefnin. 

- Geti leyst einföld orðadæmi. 

- Þjálfist í að setja fram tilgátur og spurningar sem hægt er að rannsaka og svara með því að nota stærðfræðiþekkingu sína.  

- Geti leyst verkefni sem varða daglegt líf. 

- Geti kannað og rannsakað með því að setja fram tilgátur og gera tilraunir með áþreifanlegum gögnum.  

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

- Geti undirbúið og flutt stutta kynningu á eigin vinnu með stærðfræði. 

 



 
 

Reglulega er farið yfir mánuði, mánaðardaga og vikudaga. Heilu og hálfu tímarnir skoðaðir.  

Á svæðum yfir allt skólaárið er unnið með orðadæmi á hlutbundin og verklegan hátt. Einnig er svæðið búðarleikur sem þjálfar nemendur í samlagningu og frádrætti, þjálfar 

magnskilning og skilning á hundruð, tug og einingum. Vinna með peninga. Á svæðum er einnig unnið með reikniaðgerðir þar sem nemendur vinna með uppsett dæmi.  

 

 

 

 

 


