
 

Kennsluáætlun vor 2018-2019 
Fag: Stærðfræði 

Bekkur:  2.bekkur  

Kennarar: Guðmunda, Guðrún, Jóhanna og Lára 

 

Mánuður Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Janúar 

 

Starfsdagur 23.jan. 

   Foreldraviðtöl 31.jan. 

 Tekið þátt í  einföldum samræðum um 

stærðfræði. 

 Lagt saman tveggja stafa tölu. 

 Dregið frá tveggja stafa tölu. 

 Þekkir táknin fyrir samlagningu og 

frádrátt. 

 Þekki og skilji hugtökin tugur og eining. 

 Notað hlutbundin gögn og teikningar 

við að finna lausnir. 

 Þekkir sléttar tölur og oddatölur. 

 Tvöfaldað tölur. 

 Helmingað tölur 

 Lesið þriggja stafa tölu. 

 Hopptalið á tugum áfram og aftur á 

bak að 100. 

 Þekki og geti talið peninga að 100 

krónum. 

 Þekkir táknin fyrir stærra en og minna 

en. 

  

Tvöföldun 

Helmingun 

Sléttar tölur 

Odda tölur 

Tölur frá 0-100 

Sproti 2B –nemendabók og 

æfingahefti 

Ýmis verkefni frá kennara 

Viltu reyna 

Undirdjúpin  

Tíu/tuttugu 

Virkni og vinnusemi í 

tímum og lotupróf í lok 

kafla. 

Febrúar 

 

Vetrarleyfi 25-26.feb. 

 Tekið þátt í  einföldum samræðum um 

stærðfræði. 

 Lagt saman tveggja stafa tölu. 

 Dregið frá tveggja stafa tölu. 

Tvöföldun 

Helmingun 

Sléttar tölur 

Odda tölur 

Sproti 2B –nemendabók og 

æfingahefti 

Ýmis verkefni frá kennara 

Viltu reyna 

Virkni og vinnusemi í 

tímum og lotupróf í lok 

kafla. 



 
 Þekkir táknin fyrir samlagningu og 

frádrátt. 

 Þekki og skilji hugtökin tugur og eining. 

 Notað hlutbundin gögn og teikningar 

við að finna lausnir. 

 Þekkir sléttar tölur og oddatölur. 

 Tvöfaldað tölur. 

 Helmingað tölur 

 Hopptalið á tugum áfram og aftur á 

bak að 100. 

 Þekki og geti talið peninga að 100 

krónum. 

 Þekkir táknin fyrir stærra en og minna 

en. 

 

 

 

 

 Undirdjúpin  

Tíu/tuttugu 

Mars 

 

Öskudagur 6.mars 

Samr.próf 9b. 11-13.mars 

 Tekið þátt í  einföldum samræðum um 

stærðfræði. 

 Fundið flatarmál og ummál með 

rúðuneti. 

 Lagt saman tveggja stafa tölu. 

 Dregið frá tveggja stafa tölu. 

 Þekkir táknin fyrir samlagningu og 

frádrátt. 

 Þekki og skilji hugtökin tugur og eining. 

 Notað hlutbundin gögn og teikningar 

við að finna lausnir. 

 Fundið flatarmál og ummál með 

rúðuneti. 

Flatarmál 

Mæling flatarmáls 

Tvöföldun flatarmáls 

Tölur frá 0-100 

Frádráttur 

Samlagning 

 

Sproti 2B –nemendabók og 

æfingahefti 

Ýmis verkefni frá kennara 

Viltu reyna 

Undirdjúpin  

Tíu/tuttugu  

Virkni og vinnusemi í 

tímum og lotupróf í lok 

kafla. 



 
 Lesið þriggja stafa tölu. 

 Hopptalið á tugum áfram og aftur á 

bak að 100. 

 Þekki og geti talið peninga að 100 

krónum. 

 Þekkir táknin fyrir stærra en og minna 

en. 

 

 

 

Apríl 

 

Árshátíð elsta 11.ap.  

15.-22.apríl Páskaleyfi 

Sumard. fyrsti 25.ap. 

  

 Tekið þátt í  einföldum samræðum um 

stærðfræði. 

 Lagt saman tveggja stafa tölu. 

 Dregið frá tveggja stafa tölu. 

 Þekkir táknin fyrir samlagningu og 

frádrátt. 

 Þekki og skilji hugtökin tugur og eining. 

 Notað hlutbundin gögn og teikningar 

við að finna lausnir. 

 Þekkir og geti notað jafnaðarmerkið. 

 Lesið þriggja stafa tölu. 

 Hopptalið á tugum áfram og aftur á 

bak að 100. 

 Þekki og geti talið peninga að 100 

krónum. 

 Þekkir táknin fyrir stærra en og minna 

en. 

 

Tölur frá 0-100 

Frádráttur 

Samlagning 

Tugir og einingar 

Sproti 2B –nemendabók og 

æfingahefti 

Ýmis verkefni frá kennara 

Viltu reyna 

Undirdjúpin  

Tíu/tuttugu 

Virkni og vinnusemi í 

tímum og lotupróf í lok 

kafla. 



 
Maí 

 

Verkalýðsdagurinn 1.maí 

Starfsdagur 17.maí 

Uppstigningardagur 

30.maí 

 Tekið þátt í  einföldum samræðum um 

stærðfræði. 

 Lagt saman tveggja stafa tölu. 

 Dregið frá tveggja stafa tölu. 

 Þekki og skilji hugtökin tugur og eining. 

 Notað hlutbundin gögn og teikningar 

við að finna lausnir. 

 Þekkir táknin fyrir samlagningu og 

frádrátt. 

 Þekkir helstu form. 

 Talið, flokkað og skráð gögn. 

 Lesið þriggja stafa tölu. 

 Þekkir táknin fyrir stærra en og minna 

en. 

 Þekkir hálfa og heila tímann á 

skífuklukku 

Tugir og einingar 

Reikningur frá 0-100 

Flokka form 

Tölfræði 

Rúmfræðiform 

Klukkan  

Sproti 2B –nemendabók og 

æfingahefti 

Ýmis verkefni frá kennara 

Viltu reyna 

Undirdjúpin  

Tíu/tuttugu 

Virkni og vinnusemi í 

tímum og lotupróf í lok 

kafla. 

Júní 

Lágafellsleikar 3.-4.júní 

Skólaslit 10.bekkur 4.júní 

Skólaslit 5.júní 1.-9.b. 

Útikennsla    

 


