
 
 

Kennsluáætlun í stærðfræði 2018-2019– 2. bekkur 

Mánuður Helstu markmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 

Ágúst • Að þekkja tölustafina 

• Að tilgreina stærð safns 

• Að tákna fjölda á ýmsa 
vegu 

• Getur safnað gögnum og  
flokkað söfn 

• Þekki og skilji skráðan 
fjölda og myndræna 
framsetningu í töflum 

Tölurnar 0-20. 

Skráning gagna.  

 

Einingarkubbar 

Talnagrindur 

Sproti 2a bls. 2-11 

nemendabók 

  

 

September • Geti notað talnalínu 

• Kann tugi og einingar 

• Geti lagt saman og dregið 
frá með tölum upp í 20.  
 

Tugir og einingar.  

Þekki og noti raðtölur 

Samlagning og frádráttur 

með tölum upp í 20  

Sproti 2a bls. 12- 41 

nemendabók. 

Sproti 2a æfingabók 

Talnagrindur 

Einingakubbar 

  

 

Október • Þjálfist í að mæla lengd 

• Þjálfist í að nota óstaðlaðar 
mælieiningar 
 

 

 

 

Lengdarmæli og tölur upp í 

100 

Nem. geti mælt í cm.  

Nem. öðlist skilning á 

rúmtak 

Nem. geti rannsakað og 

skráð niðurstöður sínar 

Sproti 2a bls. 42-77 

Sproti 2a æfingabók 
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Flokki eftir eiginleikum  

Nóvember • Geti talið, lesið og raðað 
tölunum 1 – 100 

• Þekki tugi og einingar 

•  Geti lagt saman tveggja 
stafa tölur 

• Geti notað tveggja stafa 
tölur við frádrátt 

 

 

 

Samlagning og frádráttur 

með tölum upp í 20 

 

 

Sproti 2a bls. 78-100 

Sproti 2a æfingabók 

 

Stöðukönnun 

Desember • Þekki vikudaga, mánuði og 
árstíðir 

 

Upprifjun og þjálfun í 

frádrætti og samlagningu. 

Nemendur læri hvernig árið 

er flokkað í árstíðir og 

mánuði.  

Læri nöfn og röð 

mánaðanna 

 

Spoti 2a – bls. 100-125  

Sproti 2a æfingabók 

 

 

Janúar • Geti notað speglun og 
fundið samhverfu 
 

Liti þannig að myndir verði 

samhverfar um spegilás. 

Dragi spegilása í myndir, 

Sproti 2b nemendabók 

bls. 2 – 14 

Námsmarkmið metin – 

miðsvetrarpróf úr Sprota.  
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Spegli myndir um 

spegilásana 

Búðarleikur 

Búi til dagatal og leysi 

verkefni tengd.   

Ár, mánuðir, vikur, dagar.   

Speglar 

Reglustikur 

Kennslupeningar 

Febrúar • Geti tvöfaldað og 
helmingað  

• Þekki sléttar tölur og 
oddatölur 

• Þekkir íslenskar myntir  
 

Finna og ræða um helminga, 

lita helminga, skipta til 

helminga hlutbundið 

Hoppi á sléttar tölur og 

oddartölur, lita oddatölur, 

sléttar tölur.   

Koma upp og búa til dæmi 

fyrir hina.  

Læri að draga frá á 

talnagrind 

Sproti 2b nemendabók 

bls. 15 – 35 

Leikir 

Kennslupeningar 

Talnagrindur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars • Getur notað tveggja stafa 
tölur við frádrátt  

• Geti notað talnalínur til 
að leggja saman og draga 
frá 

• Þekkir íslenskar myntir og 
geti notað þær við kaup 
og sölu. 

Víðtæk þjálfun í notkun 

talnalína  

Leysa frádráttardæmi með 

tveggja stafa tölum.  

 

Sproti 2b nemendabók 

bls. 36 – 65 

Talnagrindur og teningar 

Talnalínur 
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Apríl • Þekki hugtökin flatarmál, 
flötur, reitir og læri að 
bera saman stærð flata. 

• Geti notað 100 töflu til 
að leggja saman og draga 
frá.   

Vinna með flatarmál og fleti.  

Þjálfist í notkun á 100 töflu. 

Sproti 2b nemendabók 

bls. 66 -79 

100 tafla 

Talnagrindur 

Teningar 

 

Maí – júní  • Reikningur- upprifjun 

• Geti flokkað einföld, 
tvívíð og þrívíð form  

 

Tugir, einingar. Samlagning 

og frádráttur með tveggja 

stafa tölum. 

Leikur með form og tengja 

hluti í daglegu lífi við form.   

Sproti 2b nemendabók 

bls. 80 – 128 

 

Námsmarkmið metin – 

vorkönnun úr Sprota. 

  

 


