
 
 

Kennsluáætlun vor 2019 
 

Fag: Stærðfræði 

Bekkur:  1. bekkur 

Kennarar: Edda Rún, Hjördís og Sigurborg Svala 

 
Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 

Vika 1 
14. - 18. janúar 

 Tekið þátt í  mjög einföldum samræðum 
um stærðfræði 

 Unnið í samvinnu við aðra að lausnum 
einfaldra stærðfræðiverkefna 

 Túlkað og notað einföld stærðfræðitákn 
 Notað náttúrulegar tölur (0 - 20), raðað 

þeim og borið saman 
 Þekki sléttar- og oddatölur á talnasviðinu 

1-10 

Tölur frá 0-20 
Peningar 
Tugir og einingar 
 

Sproti 1b bls. 48 - 57 

Ljósrituð verkefni 

Spil og önnur námsgögn 

Símat: vinnusemi, 
vinnubrögð og sjálfstæði 

Vika 2 
21. - 25. janúar 

Starfsdagur 23. janúar 

 Tekið þátt í  mjög einföldum samræðum 
um stærðfræði 

 Unnið í samvinnu við aðra að lausnum 
einfaldra stærðfræðiverkefna 

 Túlkað og notað einföld stærðfræðitákn 
 Notað náttúrulegar tölur (0 - 20), raðað 

þeim og borið saman 
 Þekki sléttar- og oddatölur á talnasviðinu 

1-10 
 Þekki form og kynnist hugtökum eins og 

kúla, sívalningur, ferstrendingur 

Tölur frá 0-20 
Peningar 
Tugir og einingar 
Form og myndir 

 

Sproti 1b bls. 58 - 64 og 66 

– 71 

Ljósrituð verkefni 

Spil og önnur námsgögn 

Símat: vinnusemi, 
vinnubrögð og sjálfstæði 

Vika 3 
28. jan - 1. feb 

Foreldraviðtöl 31. Janúar 
Dagur stærðfræðinnar 1. 

febrúar 

 Tekið þátt í  mjög einföldum samræðum 
um stærðfræði 

 Unnið í samvinnu við aðra að lausnum 
einfaldra stærðfræðiverkefna 

 Túlkað og notað einföld stærðfræðitákn 

Talnahús- talnavinir 1-10 
Tölur 10-20 
Samlagning talna 1-10 
Kynning á hugtökunum 
sléttar tölur og oddatölur 

Sproti 2a bls. 12 - 14 

Ljósrituð verkefni 

Spil og önnur námsgögn 

Símat: vinnusemi, 
vinnubrögð og sjálfstæði 



 
 

 Notað náttúrulegar tölur (0 - 20), raðað 
þeim og borið saman 

 Þekki sléttar- og oddatölur á talnasviðinu 
1-10 

Hundraðdagahátíð: 100 
talna hátíð – unnið með 
hugtökin tugur og eining og 
hugtakið hundruð kynnt 
 

Vika 4 
4. - 8. febrúar 

 

 Tekið þátt í  mjög einföldum samræðum 
um stærðfræði 

 Unnið í samvinnu við aðra að lausnum 
einfaldra stærðfræðiverkefna 

 Túlkað og notað einföld stærðfræðitákn 
 Notað náttúrulegar tölur (0 - 20), raðað 

þeim og borið saman 
 Þekki sléttar- og oddatölur á talnasviðinu 

1-10 

Tölur 0-20 
Tíuvinir  
Samlagning talna 1-20 
Tugir og einingar 
Kynning á hugtökunum 
sléttar tölur og oddatölur 

Sproti 2a bls. 15 – 19 
Ljósrituð verkefni 
Spil og önnur námsgögn 

Símat: vinnusemi, 
vinnubrögð og sjálfstæði 

Vika 5 
11. - 15. febrúar 

 Tekið þátt í  mjög einföldum samræðum 
um stærðfræði 

 Unnið í samvinnu við aðra að lausnum 
einfaldra stærðfræðiverkefna 

 Rökrætt um stærðfræðiverkefni sem 

tengjast eigin reynsluheimi.  

 Þekki sléttar- og oddatölur á talnasviðinu 

1-10 

Tölur 0-20 
Tíuvinir  
Samlagning talna 1-20 
Tugir og einingar 
Kynning á hugtökunum 
sléttar tölur og oddatölur 

Sproti 2a bls. 15 - 19. 

Ljósrituð verkefni 

Spil og önnur námsgögn 

Símat: vinnusemi, 
vinnubrögð og sjálfstæði 

Vika 6 
18. - 22. febrúar 

 

 Tekið þátt í  mjög einföldum samræðum 
um stærðfræði 

 Unnið í samvinnu við aðra að lausnum 
einfaldra stærðfræðiverkefna. 

 Túlkað og notað einföld stærðfræðitákn 

 Tengi saman tölustafi og talnamagn á 
talnasviðinu 0-20 

 

Tölur 0-20 
Samlagning  
Tugir og einingar 
Talnalína  
 

Sproti 2a bls. 20 - 25 
Ljósrituð verkefni 
Spil og önnur námsgögn 

Símat: vinnusemi, 
vinnubrögð og sjálfstæði 

Vika 7 
25. feb - 1. mars 

25.-26. Vetrarleyfi 

 Tekið þátt í  mjög einföldum samræðum 
um stærðfræði 

Tölur 0-20 
Samlagning  
Tugir og einingar 

Sproti 2a bls. 20 - 25 
Ljósrituð verkefni 
Spil og önnur námsgögn 

Símat: vinnusemi, 
vinnubrögð og sjálfstæði 



 
 

 Unnið í samvinnu við aðra að lausnum 
einfaldra stærðfræðiverkefna 

 Túlkað og notað einföld stærðfræðitákn 

 Tengi saman tölustafi og talnamagn á 
talnasviðinu 0-20 

 

Talnalína  
 

Vika 8 
4. - 8. mars 

Öskudagur 6. mars 
 

 Tekið þátt í  mjög einföldum samræðum 
um stærðfræði 

 Unnið í samvinnu við aðra að lausnum 
einfaldra stærðfræðiverkefna 

 Túlkað og notað einföld stærðfræðitákn 

 Tengi saman tölustafi og talnamagn á 
talnasviðinu 0-20 

 

Tölur 0-20 
Samlagning  
Tugir og einingar 
Talnalína  
 

Sproti 2a  bls. 25 - 29 
Ljósrituð verkefni 
Spil og önnur námsgögn 

Símat: vinnusemi, 
vinnubrögð og sjálfstæði 

Vika 9 
11. - 15. mars 

 

 Tekið þátt í  mjög einföldum samræðum 
um stærðfræði 

 Unnið í samvinnu við aðra að lausnum 
einfaldra stærðfræðiverkefna 

 Túlkað og notað einföld stærðfræðitákn 

 Tengi saman tölustafi og talnamagn á 
talnasviðinu 0-20 

 Notað tugakerfisrithátt (tugir/einingar) 

Samlagning  
Talnalínan  
Talnavinir 
Tíuvinir  
Tugir og einingar 

Sproti 2a bls. 30 - 33 
Ljósrituð verkefni 
Spil og önnur námsgögn 

Símat: vinnusemi, 
vinnubrögð og sjálfstæði 

Vika 10 
18. - 22. mars 

 Tekið þátt í mjög einföldum samræðum 
um stærðfræði 

 Unnið í samvinnu við aðra að lausnum 
einfaldra stærðfræðiverkefna 

 Tengi saman tölustafi og talnamagn á 
talnasviðinu 0-20 

 Leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr 

daglegu lífi og umhverfi 

 Notað náttúrulegar tölur (0 - 20), raðað 

þeim og borið saman 

Samlagning  
Talnalínan  
Tugir og einingar 

Sproti 2a bls.  34 - 37 
Ljósrituð verkefni 
Spil og önnur námsgögn  
 

Símat: vinnusemi, 
vinnubrögð og sjálfstæði 



 
 

 Notað tugakerfisrithátt (tugir/einingar) 

Vika 11 
25. - 29. mars 

 

 Tekið þátt í  mjög einföldum samræðum 
um stærðfræði 

 Unnið í samvinnu við aðra að lausnum 
einfaldra stærðfræðiverkefna 

 Tengi saman tölustafi og talnamagn á 
talnasviðinu 0-20 

 Notað náttúrulegar tölur (0 - 20), raðað 

þeim og borið saman 

 Notað tugakerfisrithátt (tugir/einingar) 

Samlagning  
Talnalínan  
Tugir og einingar 

Sproti 2a bls.  34 - 37 
Ljósrituð verkefni 
Spil og önnur námsgögn 

Könnun: talnavinir og 
talnavinna 
Símat: vinnusemi, 
vinnubrögð og sjálfstæði 

Vika 12 
1. - 5. apríl 

 

 Tekið þátt í  mjög einföldum samræðum 
um stærðfræði 

 Unnið í samvinnu við aðra að lausnum 
einfaldra stærðfræðiverkefna 

 Tengi saman tölustafi og talnamagn á 
talnasviðinu 0-20 

 Reiknað með náttúrulegum tölum á 

hlutbundinn og óhlutbundinn hátt 

Samlagning 
Talnalína 
Tugir og einingar  

Sproti 2a bls. 38 - 41 
Ljósrituð verkefni 
Spil og önnur námsgögn 

Símat: vinnusemi, 
vinnubrögð og sjálfstæði 

Vika 13 
8. - 12. apríl 

 Tekið þátt í  mjög einföldum samræðum 
um stærðfræði 

 Unnið í samvinnu við aðra að lausnum 
einfaldra stærðfræðiverkefna 

 Túlkað og notað einföld stærðfræðitákn 

 Tengi saman tölustafi og talnamagn á 
talnasviðinu 0-20 

 Reiknað með náttúrulegum tölum á 

hlutbundinn og óhlutbundinn hátt 

Samlagning 
Talnalína 
Tugir og einingar 

Sproti 2a bls. 38 - 41 
Ljósrituð verkefni 
Spil og önnur námsgögn 

Símat: vinnusemi, 
vinnubrögð og sjálfstæði 

Vika 14 
15.-19.apríl 
Páskaleyfi 

    



 
 

Vika 15 
22. - 26. apríl 

Annar í páskum 22. apríl 
Sumardagurinn fyrsti 25. 

apríl 

 Tekið þátt í  mjög einföldum samræðum 
um stærðfræði 

 Unnið í samvinnu við aðra að lausnum 
einfaldra stærðfræðiverkefna  

 Túlkað og notað einföld stærðfræðitákn 

 Tengi saman tölustafi og talnamagn á 
talnasviðinu 0-20 

 Reiknað með náttúrulegum tölum á 
hlutbundinn og óhlutbundinn hátt 

Samlagning 
Frádráttur 
 

Sproti 2a bls. 42 - 45 
Ljósrituð verkefni 
Spil og önnur námsgögn 

Símat: vinnusemi, 
vinnubrögð og sjálfstæði 

Vika 16 
29. apríl - 3.maí 

1.maí Verkalýðsdagurinn 

 Tekið þátt í  mjög einföldum samræðum 
um stærðfræði 

 Unnið í samvinnu við aðra að lausnum 
einfaldra stærðfræðiverkefna 

 Túlkað og notað einföld stærðfræðitákn 

 Tengi saman tölustafi og talnamagn á 
talnasviðinu 0-20 

 Reiknað með náttúrulegum tölum á 
hlutbundinn og óhlutbundinn hátt 

Samlagning 
Frádráttur 
Hugarreikningur 
Tugir og einingar 
 

Sproti 2a bls. 46 - 49 
Ljósrituð verkefni 
Spil og önnur námsgögn 

Símat: vinnusemi, 
vinnubrögð og sjálfstæði 

Vika 17 
6. - 10. maí 

 

 Tekið þátt í  mjög einföldum samræðum 
um stærðfræði 

 Unnið í samvinnu við aðra að lausnum 
einfaldra stærðfræðiverkefna 

 Túlkað og notað einföld stærðfræðitákn 

 Tengi saman tölustafi og talnamagn á 
talnasviðinu 0-20 

 Reiknað með náttúrulegum tölum á 
hlutbundinn og óhlutbundinn hátt 

Samlagning og frádráttur 
með tölum upp í 20 
Hugarreikningur 
Tugir og einingar 
 

Sproti 2a bls. 50 - 53 
Ljósrituð verkefni 
Spil og önnur námsgögn 

Símat: vinnusemi, 
vinnubrögð og sjálfstæði 

Vika 18 
13. - 17. maí 

Starfsdagur 17. maí 

 Tekið þátt í  mjög einföldum samræðum 
um stærðfræði 

 Unnið í samvinnu við aðra að lausnum 
einfaldra stærðfræðiverkefna 

 Túlkað og notað einföld stærðfræðitákn 
 Tengi saman tölustafi og talnamagn á 

talnasviðinu 0-20 

Súlurit, línurit, flokkun eftir 
mismunandi eiginleikum 

Sproti 2a bls. 54 - 65 
Ljósrituð verkefni 
Spil og önnur námsgögn 

Könnun samlagning og 
frádráttur 
Símat: vinnusemi, 
vinnubrögð og sjálfstæði 



 
 

 Reiknað með náttúrulegum tölum á 
hlutbundinn og óhlutbundinn hátt 

Vika 19 
20. - 24. maí 

 

 Tekið þátt í  mjög einföldum samræðum 
um stærðfræði 

 Unnið í samvinnu við aðra að lausnum 
einfaldra stærðfræðiverkefna 

 Átti sig á stærðfræði í umhverfinu 

 Leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr 

daglegu lífi og umhverfi 

 Átti sig á stærðfræði í umhverfinu 

 Metið sanngildi 

Súlurit, línurit, flokkun eftir 
mismunandi eiginleikum 

Sproti 2a bls. 54 – 65 
Ljósrituð verkefni 
Spil og önnur námsgögn 

Símat: vinnusemi, 
vinnubrögð og sjálfstæði 

Vika 20 
27. – 31. Maí 

Uppstigningardagur 30. 
maí 

 

 Tekið þátt í  mjög einföldum samræðum 
um stærðfræði 

 Unnið í samvinnu við aðra að lausnum 
einfaldra stærðfræðiverkefna 

 Átti sig á stærðfræði í umhverfinu 

 Leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr 

daglegu lífi og umhverfi 

 Átti sig á stærðfræði í umhverfinu 

 Metið sanngildi 

Lengdarmælingar 
Hugtökin: sentímetri, metri 
Mismunandi mælitæki 

Sproti 2a bls. 66 - 77 
Ljósrituð verkefni 
Spil og önnur námsgögn 

Símat: vinnusemi, 
vinnubrögð og sjálfstæði 

Vika 21 
3. - 5. júní 

5.júní skólaslit  
 

 Leyst mjög einfaldar stærðfræðiþrautir og 

notað áþreifanlega hluti sem hjálpargöng 

 

Námsleikir og spil 
Útistærðfræði 

Ýmis námsleikir og spil 
Útstærðfræði 
Höfðabergsleikar 

 

 
 

 


