
 
 

Kennsluáætlun í stærðfræði 2019 – 2020 – 2. bekkur 

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

Ágúst Að nemendur: 

• þekki tölustafina, 

• geti tilgreint stærð safns, 

• geti táknað fjölda á ýmsa 
vegu, 

• geti safnað gögnum og 
flokkað söfn, 

• þekki og skilji skráðan 
fjölda og myndræna 
framsetningu í töflum. 
 

Viðfangsefni:  
Tölurnar 0-20. 

 
Verkefni:  
Nemendabók, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin vinna, valin 
verkefni og annað tilfallandi. 

Sproti 2a nemendabók bls. 
2-10.  
Sproti 2a æfingabók. 
Einingakubbar, talnagrindur 
og önnur námsgögn. 
 

 

September Að nemendur: 

• þekki tölustafina, 

• geti tilgreint stærð safns, 

• geti táknað fjölda á 
ýmsa vegu, 

• geti safnað gögnum og  
flokkað söfn, 

• þekki og skilji skráðan 
fjölda og myndræna 
framsetningu í töflum, 

• geti notað talnalínu, 

• þekki tugi og einingar, 

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

 

Viðfangsefni:  
Tölurnar 0-20.  
Samlagning og frádráttur 
með tölum upp í 20. 
 
Verkefni:  
Nemendabók, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin vinna, valin 
verkefni og annað tilfallandi 

Sproti 2a nemendabók bls. 
11-29 og 30-35 
Sproti 2a æfingabók. 
Einingakubbar, talnagrindur 
og önnur námsgögn. 
 

Kaflapróf 

Október Að nemendur: 

• geti lagt saman og 
dregið frá með tölum 
upp í 20,  

Viðfangsefni:  
Samlagning og frádráttur 
með tölum upp í 20. 
Tölfræði 

Sproti 2a nemendabók bls. 
36-53 og 54-65. 
Sproti 2a æfingabók. 

Kaflapróf 
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• geti notað talnalínu, 

• þekki og geti unnið með 
tugi og einingar, 

• þjálfist í að reikna í 
huganum, 

• læri að flokki eftir 
mismunandi eiginleikum 
(fjölda, lengd, þyngd, 
formi), 

• kynnist súluritum og 
geta lesið út úr þeim. 

 

 
Verkefni:  
Nemendabók, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin vinna, valin 
verkefni og annað tilfallandi 

Einingakubbar, talnagrindur 
og önnur námsgögn. 
 
 

Nóvember Að nemendur: 

• Þjálfist í að mæla lengd, 

• kynnist mælingum með 
fjölbreyttum 
mælieiningum, 

• kynnist stöðluðum 
mælieiningum, mm og 
cm, 

• 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, 

 

Viðfangsefni:  
Lengdarmælingar 
Tölur upp í 100 
 
Verkefni:  
Nemendabók, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin vinna, valin 
verkefni og annað tilfallandi 

Sproti 2a nemendabók bls. 
66-77 og 78-87. 
Sproti 2a æfingabók. 
Einingakubbar, talnagrindur 
og önnur námsgögn. 
 

Kaflapróf 

Desember Að nemendur: 

• geti talið, lesið og raðað 
tölunum 1 – 100, 

• þekki tugi og einingar, 

Viðfangsefni:  
Upprifjun og þjálfun á þeim 
þáttum sem farið var yfir á 
haustönn.  

Sproti 2a nemendabók bls. 
88-101. 
Jólastærðfræði – hefti frá 
kennurum. 

Kaflapróf 
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• geti lesið af og unnið 
með talnalínu, 

• rifji upp þætti 
stærðfræðinnar sem þeir 
lærðu á haustönn, 

 
Verkefni:  
Nemendabók, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin vinna, valin 
verkefni og annað tilfallandi 

Einingakubbar, talnagrindur 
og önnur námsgögn. 
 

Janúar Að nemendur:  

• geti lagt saman tveggja 
stafa tölur, 

• geti notað tveggja stafa 
tölur við frádrátt, 

• þekki hálfan og heilan 
klukkutíma,  

• getur lesið af klukku, 

• þekki vikudagana, 

• læri nöfn og röð 
mánaðanna 

• læri hvernig árið er 
flokkað í árstíðir, 

• viti hvað spegilás er, 

• átti sig á því hvað gerist 
við speglun, 

• geti teiknað og litað 
samhverfar myndir yfir 
spegilás, 

• átti sig á hvaða myndir 
eru speglaðar 
(samhverfar), 

• geti dregið spegilás í 
gegnum myndir. 

Viðfangsefni: 
Tímatal, klukkan, vikudagar, 
mánuðir, árstíðir. 
 
Vorönn hefst 
Samhverfa 
 
Verkefni:  
Nemendabók, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin vinna, valin 
verkefni og annað tilfallandi. 

Sproti 2a nemendabók bls. 
102-115 og 116-128. 
Sproti 2a æfingabók. 
Einingakubbar, talnagrindur 
og önnur námsgögn. 
 
Vorönn hefst 
Sproti 2b nemendabók, bls. 
2-13. 
Sproti 2b æfingabók. 
Einingakubbar, talnagrindur 
og önnur námsgögn. 
 

Námsmarkmið metin – 
miðsvetrarpróf úr Sprota.  
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Febrúar Að nemendur: 

• þekkir hugtakið tvöföldun 
talna og getur tvöfaldað 
tölur, 

• þekki hugtakið helmingur 
og helmingar tölur, 

• geti skipt jafnt á milli 
hópa, 

• þekki oddatölur og sléttar 
tölur, 

• átti sig á fjölbreyttum 
leiðum í samlagningu, 

• geti unnið með 
samlagningu með tugum 
og einingum, 

• geti unnið með peninga og 
fjölda, 

 

Viðfangsefni: 
Tvöfalt meira og helmingi 
minna – Sléttar tölur og 
oddatölur. 
Reikningur með tölum upp í 
100. 
 
Verkefni:  
Nemendabók, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin vinna, valin 
verkefni og annað tilfallandi. 

Sproti 2b nemendabók, bls. 
14-35 og 36-41. 
Sproti 2b æfingabók. 
Einingakubbar, talnagrindur 
og önnur námsgögn. 
 

Kaflapróf 
 
 
 
 
 
 
 

Mars Að nemendur: 

• geti unnið með talnarunu, 

• geti fundið plúsheiti fyrir 
hundrað, 

• geti unnið með tugakerfið 
og sætagildi, 

• geti lesið þriggja stafa 
tölur, 

• geti unnið með 
samlagningu með tugum 
og einingum, 

• geti unnið með frádráttar 
dæmi með tugum og 
einingum, 

Viðfangsefni: 
Reikningur með tölum upp í 
100 
Flatarmál 
 
Verkefni:  
Nemendabók, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin vinna, valin 
verkefni og annað tilfallandi 

Sproti 2b nemendabók, bls. 
42-65 og 66-70. 
Sproti 2b æfingabók. 
Einingakubbar, talnagrindur 
og önnur námsgögn. 
 

Kaflapróf 
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• geti unnið með talnalínu, 

• geti unnið með peninga og 
fjölda, 

• þekki hugtökin flatarmál, 
flötur, reitir, 
 

Apríl Að nemendur: 

• þekki hugtökin flatarmál, 
flötur, reitir, 

• geti borið saman stærð 
tveggja eða fleiri flata, 

• geti fundið flatarmál á 
rúðuneti, 

• geti notað ýmis áhöld til 
að reikna út stærð flatar, 

• geti unnið með tugakerfið 
og sætagildi, 

• geti unnið með 
samlagningu með tugum 
og einingum, 

 

Viðfangsefni: 
Flatarmál 
Reikningur 

Sproti 2b nemendabók, bls. 
70-79 og 80-91. 
Sproti 2b æfingabók. 
Páskastærðfræði – hefti frá 
kennurum. 
Einingakubbar, talnagrindur 
og önnur námsgögn. 
 

Kaflapróf 

Maí – júní  Að nemendur: 

• geti unnið með tugakerfið 
og sætagildi, 

• geti unnið með 
samlagningu með tugum 
og einingum, 

• geti unnið með frádráttar 
dæmi með tugum og 
einingum, 

• geti unnið með talnalínu, 

• geti unnið með orðadæmi, 

Viðfangsefni: 
Reikningur 
Marghyrningar og hringir 
Rúmfræðiform 
 
Verkefni:  
Nemendabók, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin vinna, valin 
verkefni og annað tilfallandi 

Sproti 2b nemendabók, bls. 
92-107, 108-119 og 120-128. 
Sproti 2b æfingabók. 
Einingakubbar, talnagrindur 
og önnur námsgögn. 
 

Námsmarkmið metin – 
vorkönnun úr Sprota. 
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• þekki helstu formin, 
ferhyrninga, þríhyrninga, 
fimmhyrninga, og hringi, 

• geti unnið með fjölbreytt 
form í myndsköpun, 

• geti fundið þau í umhverfi 
sínu, 

• þekki nöfn og eiginleika 
sívalninga, ferstrendinga, 
kúlna og píramída 

• þekki þrívíð form 

• átti sig á og þekki 
rúmfræðiform í umhverfi 
sínu, 

  

 


