
 
 

1. bekkur - Kennsluáætlun í stærðfræði 2020-2021 

 
 

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

Ágúst  
Talning og talnaskrift 
 

 

Sproti á þeirra hraða.   

September Læra að flokka tölur og hluti 
Að nemendur dragi 
ályktanir. 
Þekkja færri en-fleiri en. 
Að nemendur tengi saman 
fjölda og tölutákn. 
 

Stærðfræðihefti 
Risaeðluhefti (tölurnar 1-5) 
og fiðrildahefti (tölurnar 6-

10) 
 

Sproti nemendabók 1a og 
æfingahefti 1a 

kubbar 
Form 
Spil 

stærðfræðiforrit 

 

Október  
Kynnast hugtakinu jafnt og. 
Að nemendur þekki helstu 

grunnformin. 
 Þekki hugtakið mynstur 

 
 

 
Sproti nemendabók 1a og 

æfingahefti 1a 
Verkefnablöð 

 

 
 

kubbar 
spil 

stærðfræðiforrit 
og fleiri hjálpargögn 

 
 
 
 

 

Nóvember Þekkir hugtökin: á undan, á 
eftir, talnaröð.  
Að nemendur noti 
stærðfræði til að skoða 
umhverfi sitt. 
þekkir tölurnar 0-6  

Sproti nemendabók 1a og 
æfingahefti 1a 

 
 

 
talnapúsl 

stærðfræðiforrit 
 

 

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

Sproti jólapappír  
Dagatal 
Spýtur 
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Janúar Að nemendur kynnist 
myndgervingu táknanna 
<  > og = 
Að nemendur læri að nota 
talnalínu sem hjálpartæki við 
samlagningu 
Þekki tölurnar 7-10 

 

 
Goggi gráðugi kynntur til 

leiks. 
Sproti nemendahefti 1b og 

æfingahefti 1b 
Verkefnablöð úr Einingu 

Stærðfræðisögur 
Spil 

Goggi gráðugi 
Stærðfræðiforrit  

og fleiri hjálpargögn 

 

Febrúar Að nemendur kynnist því að 
hægt sé að greina tölur í tugi 
og einingar 
Þekki hugtök: 
lengri/lengra/lengst, 
styttri/styttra/stystur. 
Þekki heiti og röð 
vikudaganna. 
 

 
 
 
 
 

Sproti nemendahefti 1b og 
æfingahefti 1b 

Verkefnablöð úr Einingu 

Stærðfræðiforrit 
Spil 

Tugir og eininga kubbar 
 

 

Mars Að nemendur þekki hugtökin 
oddatölur og sléttartölur. 
Að nemendur greini 
eiginleika og flokki. 
Að nemendur læri að skrá 
tugi og einingar 

 

Sproti nemendahefti 1b og 
æfingahefti 1b 

Verkefnablöð úr Einingu 

Smáhlutasafn 
Rökkubbar 

spil 
Stærðfræðiforrit og fleiri 

hjálpargögn 
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Apríl Þekki tölurnar 0-20 
þekkir hugtökin: talnaröð, 
tíu vinir og samlagning 

 
 
 

Sproti nemendahefti 1b og 
æfingahefti 1b 

Verkefnablöð úr Einingu 

Smáhlutasafn 
tíu vinir spjöld 

spil 
Stærðfræðiforrit og fleiri 

hjálpargögn 

 

maí Að nemendur noti talnalínu 
sem hjálpartæki við frádrátt. 

Að nemendur beri saman 
lengdir og kynnist ummáli og 

rifjað upp form og myndir.  
 

 

Sproti nemendahefti 1b og 
æfingahefti 1b 

Verkefnablöð úr Einingu 

Smáhlutasafn 
spil 

Stærðfræðiforrit og fleiri 
hjálpargögn 

 

 

Námsmat: Símat og einstaklingsmat ásamt nokkrum könnunum yfir árið.  

Þessi kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar. 


