
 
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018 
 

Fag: Stærðfræði 

Bekkur:  2.bekkur 

Kennarar: Anna Lilja, Steinunn, Sigríður og Sigurborg 

 

Vika Viðfangsefni Námsefni Kennsluaðferðir Tenging við 

hæfniviðmið 

Námsmat 

Vika 1 

 

24.-25. ágúst 

Upprifjun 

 

Tölur upp í 100 

 

 

 

 

 
Sproti 2a - nemendabók 

og æfingahefti,  

 

 

 

Viltu reyna? 

-aukahefti 

 

 

 

 
 

Sýnikennsla/innlögn af 

töflu. 

 

 

Hópavinna og 

stöðvavinna. 

 

 

 

 

 

Þekkir hundraðatöfluna 

og skilur uppbyggingu 

hennar. 

                                                                          

 

 

 

 

Virkni og vinnusemi í 

tímum. 

 

Stöðumat 

 

Virkni og vinnusemi í 

tímum. 

 

Virkni og vinnusemi í 

tímum. 

 

Stöðumat 

Vika 2 

 

28. ágúst – 1.  sept 

 

Tölur upp 100 – kafli 5 

bls 79-87 

Vika 3 

 

4. – 8. september 

 

Tölur upp í 100 – kafli 5 

bls 87-95 

Vika 4 

 

 

11. – 15. september 

 

 

Tölur upp í 100 – kafli 5 

bls 96-101 

Vika 5 

 

 

18.-22. september 

 

Samlagning og frádráttur 

– kafli 6 Bls 102-109 

 

Vika 6 

 

25. -29. september 

Starfsdagur 25. sept. 

 

Samlagning og frádráttur 

– kafli 6 Bls 110-115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Vika 7 

 

2. okt – 6. okt 

 

Sproti klára kafla 

Undirdjúpin samlagning 

Sproti æfingahefti 

 

 

Sproti 2a - nemendabók 

og æfingahefti. 

Viltu reyna? 

aukahefti 

 

 

 

 

 

 

Sýnikennsla/innlögn af 

töflu. 

 

 

 

 

 

 

Hópavinna og 

stöðvavinna. 
 

Notar hugtök og 

tákn í samlagningu í 

réttu samhengi. 

Útskýrir og setur 

fram eigin lausn í 

samlagningu. 
 

Vika 8 

 

9. okt – 13. okt. 

 

Undirdjúpin samlagning 

Sproti æfingahefti 

 

 

Undirdjúpin. 

Viltu reyna?  

aukahefti 

Virkni og vinnusemi í 

tímum. 

 

 

 

 

 

Stöðumat. 

Vika 9 

19. okt – 20. okt 

Vetrarleyfi 18.-20. okt 

Tími - Sproti kafli 7 

Bls 116-120 

Viltu reyna? 

undirdjúpin 

Sproti 2a - nemendabók 

og æfingahefti. 

Viltu reyna? 

aukahefti 

 
 

Nemendur geti tekið 

þátt í einföldum 

samræðum um 

stærðfræðileg verkefni,  
 

 

Vika 10 

 

 

23. okt – 27. okt 

 

Tími - Sproti kafli 7 

Bls 120-128 

Viltu reyna? 

Undirdjúpin 

 

Sproti 2a - nemendabók 

og æfingahefti, 

Viltu reyna? 

 aukahefti 
Vika 11 

 

30. okt – 3. nóv 

 

2.nóv foreldraviðtöl 

 

Tvöfalt meira og helmingi 

minna, sléttar tölur og 

oddatölur - Sproti kafli 9 

Bls 14-23 

Viltu reyna? 

Undirdjúpin 

 

Sproti 2b- nemendabók og 

æfingahefti,  

Viltu reyna?  

aukahefti 

Leyst einföld 

viðfangsefni sem 

sprottin eru úr daglegu 

lífi og umhverfi, 

 

Notar hugtökin tvöfalt 

og helmingur á 

talnasviði 1-100 
Vika 12 

 

6. nóv-10. nóv 

Tvöfalt meira og helmingi 

minna, sléttar tölur og 

oddatölur - Sproti kafli 9 

Bls 24-31 

Viltu reyna? 

Undirdjúpin 

Sproti 2b - nemendabók 

og æfingahefti. 

 Viltu reyna?  

aukahefti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Vika 13 

 

 

 

13.  nóv – 17. nóv 

 

Tvöfalt meira og helmingi 

minna, sléttar tölur og 

oddatölur - Sproti kafli 9 

Bls 31-35 

Viltu reyna? 

Undirdjúpin 

 

Sproti 2b - nemendabók 

og æfingahefti. 

 Viltu reyna? 

aukahefti 

Leyst einföld 

viðfangsefni sem 

sprottin eru úr daglegu 

lífi og umhverfi,  

Notar hugtökin tvöfalt 

og helmingur á 

talnasviði 1-

100samlagningar-, 

frádráttar-, 

margföldunardæmi 

Vika 14 

 

20. nóv – 24. nóv 

Tvöfalt meira og helmingi 

minna, sléttar tölur og 

oddatölur - Sproti kafli 9 

Klára kafla 

Viltu reyna? 

Undirdjúpin 

Sproti 2b - nemendabók 

og æfingahefti. 

Viltu reyna? 

aukahefti 

Sýnikennsla/innlögn af 

töflu. 

Hópavinna og 

stöðvavinna. 

Virkni og vinnusemi í 

tímum. 

 

Stöðumat 

Vika 15 

 

27. nóv – 1. des 

Aukahefti 

Viltu reyna? 

Undirdjúpin 

Sproti 2b - nemendabók 

og æfingahefti. 

Viltu reyna? 

 aukahefti 

Sýnikennsla/innlögn af 

töflu. 

Hópavinna og 

stöðvavinna. 

  

 

 

Virkni og vinnusemi í 

tímum. Vika 16 

 

4. des – 8. des 

 

Samhverfa - Sproti kafli 8 

Bls  

Viltu reyna? 

Undirdjúpin 

 

Sproti 2b - nemendabók 

og æfingahefti. 

Viltu reyna?  

aukahefti 

 

Sýnikennsla/innlögn af 

töflu. 

Hópavinna og 

stöðvavinna. 

Speglar og hliðrar 

flatarmyndum á mynstrum 

sem þekja flötin 

Lesa og ræðir um 

myndrænar upplæsingar 

sem stærðfræði hugtök eru 

notuð 
Vika 17 

 

11. des – 15. des 

Samhverfa - Sproti kafli 8 

Bls 120-128 

Viltu reyna 

Undirdjúpin 

Sproti 2b - nemendabók 

og æfingahefti. 

 Viltu reyna? 

aukahefti 

Sýnikennsla/innlögn af 

töflu. 

Hópavinna og 

stöðvavinna. 

Speglar og hliðrar 

flatarmyndum á mynstrum 

sem þekja flötin 

Lesa og ræðir um 

myndrænar upplæsingar 

sem stærðfræði hugtök eru 

notuð 

Þekkir flatarmyndir 

sexhyrnings og 

samsíðungs 

Virkni og vinnusemi í 

tímum. 

Stöðumat 

 

 
     



 
 

Vika 18 

18. des – 20. des 

20.des jólaball 

Vika 19 

 

3. jan - 5. jan 

3. jan starfsdagur 

Nemendur vinna með 

tölur upp 

í 100 og rifja upp 

aðferðir sem 

þeir kynntust á 

haustönn. 

Verkefni frá kennara 

 

Sproti 2-A bls.79-80, 

82-89 og 92-96 

Sýnikennsla/innlögn af 

töflu. 

Hópavinna og 

stöðvavinna. 

 Virkni og vinnusemi í 

tímum. 

Vika 20 

 

8. jan – 12. jan 

Nemendur vinna með 

tölur upp 

í 100 og rifja upp 

aðferðir sem 

þeir kynntust á 

haustönn. 

Verkefni frá kennara 

 

Sproti 2-A bls.79-80, 

82-89 og 92-96 

Sýnikennsla/innlögn af 

töflu. 

Hópavinna og 

stöðvavinna. 

 Virkni og vinnusemi í 

tímum. 

 
 

 

 


