
 
 

1. bekkur - Kennsluáætlun í stærðfræði 2019-2020 

 
 

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

Ágúst Unnið með tölurnar 0-9 
Talning og talnaskrift 

 
 

Sproti á þeirra hraða.   

September Að nemendur þekki  
tölurnar 0-9 
Læra að flokka tölur og hluti 
Að nemendur dragi 
ályktanir. 
Þekkja færri en-fleiri en. 
Að nemendur tengi saman 
fjölda og tölutákn. 
Kynnast rökkubbum 

Eining bls 1-3 
Eining bls 6-8 

Sproti 
Eining bls 4-5 

 
Sproti 

Rökkubbar  

Október  
Þekkja heilu tímana á klukku. 

Geti notað óstaðlaðar 
mælieiningar við 
lengdarmælingar. 

Geti skráð og borið saman 
niðurstöður. 

Kynnast hugtakinu jafnt og. 
Kynnast tölunum 10-20. 

 
 
 
 

 
Eining bls 11-18 

 
Sproti 

 

 
Kubbar 

pappaklukka, skeiðklukka, 
klukkubækur. 
Sentíkubbar 

 
 
 

 

Nóvember  
Að nemendur skrái lausnir 

sýnar myndrænt. 
Að nemendur geti búið til 

Eining bls 19-31 
Sproti 

Dagatal 
Spýtur 

jólapappír. 
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mynstur. 

Að nemendur noti 
stærðfræði til að skoða 

umhverfi sitt. 
 

Desember Að nemendur átti sig á að 
skipta má sama fjölda á 
marga vegu. 

 
 
 

Eining bls 19-31 
Sproti 

  

Janúar Að nemendur kynnist 
myndgervingu táknanna 
  > og = 
Að nemendur læri að nota 
talnalínu sem hjálpartæki við 
samlagningu 
 

 

Eining bls 32-37 
Goggi gráðugi kynntur til 

leiks. 
Sproti 

 

Stærðfræðisögur  

Febrúar Að nemendur kynnist því að 
hægt sé að greina tölur í tugi 
og einingar 
Að nemendur kynnist 
peningum og átti sig á 
tengslum stærðfræði og 
daglegs lífs. 
Að nemendur læri að gera 
kerfisbundna athugun og 
skrái upplýsingar í súlurit. 
Að nemendur þekki hugtökin 
oddatölur og sléttartölur. 
 

 

Eining 1 bls 38-48 
Eining 2 bls 1-6 

Sproti 

kennslupeningar  
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Mars Að nemendur telji frá 1-100 
Að nemendur greini 
eiginleika og flokki. 
Að nemendur læri að skrá 
tugi og einingar 

 
 
 
 

Eining 2 bls 11-18 
 

Sproti 

Smáhlutasafn 
Rökkubbar 

Eggjabakkar 

 

Apríl Að nemendur læri að leggja 
saman stórar tölur 
Að nemendur kynnist 
frádrætti og tákninu fyrir 
það. 

 
 
 

Eining 2 bls 19-26 
 

Sproti 

  

maí Að nemendur noti talnalínu 
sem hjálpartæki við frádrátt. 

Að nemendur beri saman 
lengdir og kynnist ummáli. 

 
 

Eining 2 bls 27. 
Eining 2 bls 31-33 
Eining 2 bls 38-41 

  

 

 


