
 

Kennsluáætlun í stærðfræði  1. Bekkur vor 2020 
Kennsluáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar.  

VIKA VIÐFANGSEFNI EFNISTÖK Námsefni Hæfniviðmið og námsmat 

2.janúar – 3. 

febrúar 

2. Skipulagsdagur 

30. 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 2 a bls. 2 – 26 

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

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 

 

04.- 24. feb.  

17. Vetrarfrí 

18. Vetrarfrí 

 

 

Samþætt verkefni allra námsgreina. 
Unnið með stærðfræðitexta.  

Bókin Töluboxið hennar ömmu lesin 
fyrir nemendur. Unnið með hugtök 
tengd stærð, lit og lögun. Nemendur 
vinna við að flokka og telja ýmsan 
efnivið.   

 

Tölfræði 

 

 

 
Flokka eftir mismunandi 
eiginleikum/einkennum. 
 
Búa til tíðnitöflu. 
 
Skrá upplýsingar í súlurit og lesa 
úr súluriti. 
 
Gera spurningakönnun. 
 
Vinni með form 
 
Vinni með lesdæmi 
 

Sproti 2a  54 – 61 

Töluboxið hennar ömmu 

Gagnvirkt efni á nams.is: 
stærðfræði er 
skemmtileg – tölfræði og 
líkindi. 

 

Nemandi: 

Getur safnað saman upplýsingum. 

Getur flokkað einfaldar upplýsingar í viðeigandi 
flokka. 

Getur lesið úr einföldum súluritum.  

Getur sett einfaldar upplýsingar upp í súlurit. 

Þekki tvívíðu formin 

Einstaklingskönnun bls. 62 í Sprota 2a 



25. feb.-16. mars 

26. feb öskudagur 

 

 

 

Samþætt verkefni allra námsgreina. 
Unnið með stærðfræðitexta.  

Bókin Safnið mitt lesin fyrir 
nemendur. Unnið með hugtök tengd 
samlagningu. Nemendur vinna með 
lesdæmi og reiknidæmi á fjölbreyttan 
hátt.  

Samlagning og frádráttur með tölum  
upp í 20.  

Nemendur fást við samlagningu  
á tölum upp í 20 m.a. á talnalínu. 
Hugareikningur. 
Talnavinir, tíuvinir. 
Lesdæmi 

Sproti 2a bls. 30-50 

Safnið mitt 

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

Nemandi: 

Getur lagt saman tölur upp í 20. 

Nemandi áttar sig á tugasæti og einingasæti. 

17. mars-3 apríl  

3. Árshátíð G.G. 

 

Samþætt verkefni allra námsgreina. 
Unnið með stærðfræðitexta.  

Bókin Ljósin í blokkinni lesin fyrir 
nemendur. Unnið með hugtök tengd 
frádrætti. Nemendur vinna með 
lesdæmi og reiknidæmi á fjölbreyttan 
hátt.  

Samlagning og frádráttur með tölum 
upp í 20.   

 

Nemendur fást við frádrátt á 
tölum upp í 20 m.a. á talnalínu. 
Hugareikningur. 
Talnavinir, tíuvinir. 
Lesdæmi 

Sproti 2a bls. 30-50 

Ljósinn í blokkinni 

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

Getur dregið frá tölur upp í 20. 

 

Nemandi áttar sig á tugasæti og einingasæti. 

 

 

 

Einstaklingskönnun bls. 50 í Sprota 2a 

4. apríl – 14. Apríl  Páskafrí 

14. apríl – 11. maí 

28. apríl Mörtuganga 

29-30. apríl 

skipulagsdagur 

1. verkalýðsdagur 

Samþætt verkefni allra námsgreina. 
Unnið með stærðfræðitexta.  

Bókin Tóta og tíminn lesin fyrir 
nemendur. Unnið með tíma hugtök.  

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 lísa tíma og 
tímalengd 

Tímasetningar - kynning 

Sproti 2a bls. 116 – 121 

Tóta og tíminn 

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

 

Nemandi: 

Þekki vikudaga og röð þeirra. 

Þekki heilan tíma á skífuklukku. 

Þekki hálfan tíma á skífuklukku. 

 

  Einstaklingskönnun bls. 126 í Sprota 2a 



 

 

Svæðavinna er eitt af þróunarverkefnum við skólann. Unnið er á svæðum allt skólaárið á miðvikudögum og föstudögum. Hver nemandi fer á öll svæði í hringnum yfir 
eina og hálfa viku. Skipt er um svæði á 30 mín fresti. Nemendum er skipt í 4-5 manna hópa. Svæðin hjá okkur eru 12 talsins og hóparnir jafnmargir svæðunum. Þannig að 
á hverju svæði eru einungis einn hópur hverju sinni. 
 
Nemendur vinna ýmis aukaefni hvort sem það er einstaklingslega eða í hópum eftir getu.  

Mismunandi þyngdarstig getur verið á verkefnum nemenda, en unnið er með hvern og einn nemanda út frá hans stöðu hverju sinni.  

Leitast verður við að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir.  Hlutbundin vinna, verklegar æfingar, leikir, spil, útikennsla og vettvangsnám eru dæmi um aðferðir ásamt 

þjálfunaræfingum, þulunámi, þrautalausnum, innlögn og samræðum.   

Námsmat  

Símat er í gangi allt skólaárið þar sem kannanir eru lagðar fyrir reglulega sem segja til um hvort nemandinn hafi náð viðkomandi hæfniviðmiðum, hæfniviðmiðum 
skólanámskrár Grunnskóla Grindavíkur. Notast er við bæði munnleg og skrifleg verkefni. Jafnframt er lykilhæfni nemenda metin í stærðfræði.  

Anna Lilja, Gísli og Sara eru umsjónakennarar fyrsta bekkjar skólaárið 2019-2020        

 

 

12. maí – 5. Júní  

12. maí 

samskiptadagur 

21. maí 

Uppstigningardagur 

1. júní Annar í 

hvítasunnu 

4. Vorhátíð 

5. Skólaslit 

 

 

Lengdarmælingar 

 

Lengdarmælingar, mismunandi 
aðstæður/mismunandi 
hjálpartæki. 

Lengdarmælingar með 
óstöðluðum mælieiningum. 

Kynning á stöðluðum 
mælieiningum. 

Nákvæmi í mælingum. 

 

Sproti 2a bls. 66-74 skipt 
á þessa viku og næstu. 

nams.is: stærðfræði er 
skemmtileg – rúmfræði 
og mælingar 

 

Nemandi: 

Getur mælt með stöðluðum mælieiningum. 

Getur mælt með óstöðluðum mælieiningum. 

Einstaklingskönnun bls. 74 í Sprota 2a 


