
 
 

Kennsluáætlun vor 2017-2018 
 

Fag: Stærðfræði 

Bekkur:  2. bekkur 

Kennarar: Anna Lilja, Sigurborg, Sirrý og Steinunn 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

15.-19.janúar 
 Geti speglað og hliðrað flatarmyndum við 

rannsóknir á mynstrum sem þekja flötinn 

 Kannað , búið til og tjáð sig um reglur í 
talnamynstrum; spáð fyrir um framhald 
mynsturs 

Samhverfa (speglun ) – 

Kafli 8 

Bls. 2-13 

 

Sproti 2b – nemendabók og 
æfingahefti, Viltu reyna, 
tíu- tuttugu, aukahefti. 

Virkni og vinnusemi í 
tímum og lotupróf í lok 
kafla. 

Vika 2 

22.-26.janúar 
 Geti skrifað og raðað tölum eftir stærð á 

talnasviðinu 1-100. 

 Geti notað samlagningu með eininga og 
tuga tölum. 

 Geti notað frádrátt með eininga og tuga 
tölum. 

Tvöföldun og helmingur – 

Kafli 9  

Bls. 14-23 

Sproti 2b – nemendabók og 
æfingahefti, Viltu reyna,  
tíu-tuttugu, aukahefti. 

Virkni og vinnusemi í 
tímum. 

Vika 3 

29.jan-2.feb 

31.jan Foreldraviðtöl 

 Geti skrifað og raðað tölum eftir stærð á 
talnasviðinu 1-100. 

 Geti notað samlagningu með eininga og 
tuga tölum. 

 Geti notað frádrátt með eininga og tuga 
tölum. 

Sléttar tölur – kafli 9 

Bls.24-34 

 

Sproti 2b – nemendabók og 
æfingahefti, Viltu reyna, 
aukahefti. 

Virkni og vinnusemi í 
tímum og lotupróf í lok 
kafla. 

Vika 4 

5.-9.febrúar 
 Geti skrifað og raðað tölum eftir stærð á 

talnasviðinu 1-100. 

 Geti notað samlagningu með eininga og 
tuga tölum. 

 Geti notað frádrátt með eininga og tuga 
tölum. 

 Þekki og skilji hugtökin tugur og eining. 

 Geti nýtt peninga sem hjálpartæki 

Tölur upp í 100 – Kafli 10 

Bls. 36-49 
Sproti 2b – nemendabók og 
æfingahefti, Viltu reyna, 
tíu-tuttugu, aukahefti. 

Virkni og vinnusemi í 
tímum. 



 
 

Vika 5 

12.-16.febrúar 
 Geti skrifað og raðað tölum eftir stærð á 

talnasviðinu 1-100. 

 Geti notað talnalínur til þess að reikna. 

 Geti notað samlagningu með eininga og 
tuga tölum. 

 Geti notað frádrátt með eininga og tuga 
tölum. 

 Þekki og skilji hugtökin tugur og eining. 
 

Reikna á talnalínum – kafli 
10. 
Bls 50 -55. 

Sproti 2b – nemendabók og 
æfingahefti, Viltu reyna, 
tíu-tuttugu, aukahefti. 

Virkni og vinnusemi í 
tímum. 

Vika 6 

19.-23.febrúar 

23.feb Vetrarleyfi 

 Geti skrifað og raðað tölum eftir stærð á 
talnasviðinu 1-100. 

 Geti notað samlagningu með eininga og 
tuga tölum. 

 Geti notað frádrátt með eininga og tuga 
tölum. 

 Þekki og skilji hugtökin tugur og eining. 

 Geti nýtt peninga sem hjálpartæki. 
 

Reikna með peningum – 
kafli 10. 
Bls 56-60. 

Sproti 2b – nemendabók og 
æfingahefti, Viltu reyna, 
tíu-tuttugu, aukahefti. 

Virkni og vinnusemi í 
tímum. 

Vika 7 

26.feb-2.mars 

26.feb Vetrarleyfi 

 Geti skrifað og raðað tölum eftir stærð á 
talnasviðinu 1-100. 

 Geti notað talnalínur til þess að reikna. 

 Geti notað samlagningu með eininga og 
tuga tölum. 

 Geti notað frádrátt með eininga og tuga 
tölum. 

 Þekki og skilji hugtökin tugur og eining. 

 Geti nýtt peninga sem hjálpartæki. 

Reikna með peningum og 
reikna á talnalínum – kafli 
10. 
Bls 61-65. 

Sproti 2b – nemendabók og 
æfingahefti, Viltu reyna, 
tíu-tuttugu, aukahefti. 

Virkni og vinnusemi í 
tímum og lotupróf í lok 
kafla. 

Vika 8 

5.-9.mars 

7.-9.mars Samræmd 

könnunarpróf 9.b 

 Geti fundið flatarmál með talningu. Flatarmál – kafli 11. 
Bls 66-71. 

Sproti 2b – nemendabók og 
æfingahefti, Viltu reyna, 
tíu-tuttugu, aukahefti. 

Virkni og vinnusemi í 
tímum. 



 
 

Vika 9 

12.-16.mars 

12.mars Vorhátíð/ 

tvöfaldur dagur 

 Geti fundið flatarmál með talningu. Flatarmál – kafli 11. 
Bls 72 -77. 

Sproti 2b – nemendabók og 
æfingahefti, Viltu reyna, 
tíu- tuttugu, aukahefti. 

Virkni og vinnusemi í 
tímum. 

Vika 10 

19.-23.mars 
 Geti fundið flatarmál með talningu. Flatarmál – kafli 11. 

Bls 78 - 79. 
 

Sproti 2b – nemendabók og 
æfingahefti, Viltu reyna, 
tíu-tuttugu, aukahefti. 

Virkni og vinnusemi í 
tímum og lotupróf í lok 
kafla. 

Vika 11 

26.-30.mars 

Páskaleyfi 

 

Vika 12 

2.-6.apríl 

2.apríl Annar í páskum 

 Geti skrifað og raðað tölum eftir stærð á 
talnasviðinu 1-100. 

 Geti notað samlagningu með eininga og 
tuga tölum. 

 Geti notað frádrátt með eininga og tuga 
tölum. 

 Þekki og skilji hugtökin tugur og eining. 

 Geti leyst orðadæmi. 

 Geti fundið óþekkta stærð. 

Tugir og einingar - kafli 12. 
Bls 80-85. 

Sproti 2b – nemendabók og 
æfingahefti, Viltu reyna, 
Vasareiknir 1, aukahefti. 

Virkni og vinnusemi í 
tímum. 

Vika 13 

9.-13.apríl 
 Geti skrifað og raðað tölum eftir stærð á 

talnasviðinu 1-100. 

 Geti notað samlagningu með eininga og 
tuga tölum. 

 Geti notað frádrátt með eininga og tuga 
tölum. 

 Þekki og skilji hugtökin tugur og eining. 

 Geti leyst orðadæmi. 

 Geti fundið óþekkta stærð. 

Tugir og einingar -  kafli 12. 
 Bls 86 - 91. 

Sproti 2b – nemendabók og 
æfingahefti, Viltu reyna, 
Vasareiknir 1, aukahefti. 

Virkni og vinnusemi í 
tímum. 

Vika 14 

16.-20.apríl 

19.apríl  

Sumardagurinn fyrsti 

 Geti skrifað og raðað tölum eftir stærð á 
talnasviðinu 1-100. 

 Geti notað samlagningu með eininga og 

tuga tölum. 

Tugir og einingar -  kafli 12. 
 Bls 92 - 97. 

Sproti 2b – nemendabók og 
æfingahefti, Viltu reyna,  
Vasareiknir 1, aukahefti. 

Virkni og vinnusemi í 
tímum. 



 
 

 Geti notað frádrátt með eininga og tuga 
tölum. 

 Þekki og skilji hugtökin tugur og eining. 

 Geti leyst orðadæmi. 

 Geti fundið óþekkta stærð. 
Vika 15 

23.-27.apríl 
 Geti skrifað og raðað tölum eftir stærð á 

talnasviðinu 1-100. 

 Geti notað samlagningu með eininga og 

tuga tölum. 

 Geti notað frádrátt með eininga og tuga 
tölum. 

 Þekki og skilji hugtökin tugur og eining. 

 Geti leyst orðadæmi. 

 Geti fundið óþekkta stærð. 

Reikningur með tölum upp 
í 100 - kafli 12. 
Bls 98 - 103. 

Sproti 2b – nemendabók og 
æfingahefti, Viltu reyna, 
Vasareiknir 1, aukahefti.  

Virkni og vinnusemi í 
tímum. 

Vika 16 

30.apríl-4.maí 

1.maí 

Verkalýðsdagurinn 

 Geti skrifað og raðað tölum eftir stærð á 
talnasviðinu 1-100. 

 Geti notað samlagningu með eininga og 

tuga tölum. 

 Geti notað frádrátt með eininga og tuga 
tölum. 

 Þekki og skilji hugtökin tugur og eining. 

 Geti leyst orðadæmi. 

 Geti fundið óþekkta stærð. 

Tugir og einingar - kafli 12. 
 Bls 104 -107. 

Sproti 2b – nemendabók og 
æfingahefti, Viltu reyna, 
Vasareiknir 1, aukahefti. 

Virkni og vinnusemi í 
tímum og lotupróf í lok 
kafla. 

Vika 17 

7.-11.maí 

10.maí 

Uppstigningardagur 

 Geti skrifað og raðað tölum eftir stærð á 
talnasviðinu 1-100. 

 Geti notað samlagningu með eininga og 

tuga tölum. 

 Geti notað frádrátt með eininga og tuga 
tölum. 

 Þekki og skilji hugtökin tugur og eining. 

 Geti leyst orðadæmi. 

Reikningur tölur upp í 100, 
tugir og einingar. 
Aukaverkefni. 
 

Sproti 2b – nemendabók og 
æfingahefti, Viltu reyna, 
Vasareiknir1, aukahefti. 

Virkni og vinnusemi í 
tímum. 



 
 

 Geti fundið óþekkta stærð. 
Vika 18 

14.-18.maí 
 Þekki marghyrninga og hringi. 

 Geti flokkað form. 

 Geti notað einfalda tölfræði. 

Marghyrningar og hringir – 
kafli 13. 
Bls. 108 – 113. 

Sproti 2b – nemendabók og 
æfingahefti, Viltu reyna, 
Vasareiknir 2, aukahefti. 

Virkni og vinnusemi í 
tímum. 

Vika 19 

21.-25.maí 

21.maí Annar í 

hvítasunnu 

 Þekki marghyrninga og hringi. 

 Geti flokkað form. 

 Geti notað einfalda tölfræði. 

Marghyrningar og hringir – 
kafli 13.  
Bls. 114 -119. 

Sproti 2b – nemendabók og 
æfingahefti, Viltu reyna,  
Vasareiknir 1, aukahefti. 

Virkni og vinnusemi í 
tímum og lotupróf í lok 
kafla. 

Vika 20 

28.maí-1.júní 
 Þekki hugtök úr rúmfræði. Rúmfræðiform kafli 14. 

Bls. 120 -127. 
Sproti 2b – nemendabók og 
æfingahefti, Viltu reyna, 
aukahefti. 

Virkni og vinnusemi í 
tímum og lotupróf í lok 
kafla. 

Vika 21 

4.-8.júní 

7.júní skólaslit 

10.bekkur 

8.júní skólaslit  

1.-9.bekkur 

 Unnið í verklegum 
stærðfræðiverkefnum 
Útivist 

Ýmis stærðfræðigögn frá 
kennara. 

 

     

 
 

 

 


