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Námsgrein og bekkur:  Stærðfræði 2. bekkur 

 

Vikustundir: 4 klst Kennari: Karen Dögg Úlfarsdóttir Braun Samstarfsfólk: Guðrún Ragúels 

 

Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

  

26. ágúst 

– 6. sept 

 

2 vikur 

 

Að geta spurt og svarað um stærðfræði. Að kunna að 
fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar. 
Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar.  
 
- Dregur rétt til allra tölustafa. 
 
 
Tölur og reikningur 
 
- Kann plúsheitin upp í 10 + 10 án þess að telja 
- Getur bætt einingum við heilan tug án þess að telja 

(10+4, 30+4) 
- Getur talið fjölda hluta með því að telja í hópa með 

10. 
- Skynjar tuginn sem heild og sem grunneiningu til að 

flýta fyrir talningu 
- Getur hopptalið á tugum frá hvaða tölu sem er undir 

100 
- Getur hopptalið aftur á bak og áfram á 2 og 5 frá 

hvaða tölu sem er undir 100. 
- Getur nýtt sér hundraðatöflu til að finna 10 meira 

eða minna og einum meira eða einum minna. 
 

Talning 

Hopp talning, áfram og aftur á bak 

Tíu vinir 

Samlagning 

 

Sproti 2a æfingahefti bls. 2 – 21, 44 - 48 

 

 

 

 

Vinnubókarvinna 
 
Blöð frá kennara 
 
Munnlegar/verklegar 
æfingar 
 
Námsleikir 
 
Spil 
 
 

Verklegur 

stærðfræðigátlisti 

9. – 20. 

sept. 

2 vikur 

Að geta spurt og svarað um stærðfræði. Að kunna að 
fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar. 
Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar.  
 
- Dregur rétt til allra tölustafa. 

Klukkan 

Frádráttur 

Vinnublaðavinna 

Klukkuforrit í Ipad 

Verklegur 

stærðfræðigátlisti 
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

 
Tölur og reikningur 
 
- Getur talið áfram upp í 1012. 
- Getur talið á heilum tugum og hundruðum upp í 

1000. 
 
Rúmfræði og mælingar 

 
- Getur lesið heila tímann, hálfa tímann og korterin af 

klukku. 
- Hefur tilfinningu fyrir lengd mínútu og klukkustundir. 
 

Sproti 2a æfingahefti bls. 59 - 64 

Zankov grunnbók 2a verkefni:  208,213, 

235  

Sproti æfingahefti 2a bls. 22 - 28 

Ljósritað verkefni 

 

Kennslugögn tengd 
klukkunni, t.d. bingó  
 
Munnlegar/verklegar 
æfingar 
 

23. sept 

– 4. okt 

 

2 vikur 

Að geta spurt og svarað um stærðfræði. Að kunna að 
fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar. 
Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar.  

 
- Skrifar tölustafina rétt og án vandkvæða. 
- Hefur vald á að nota auða talnalínu við lausnaleit. 

 
Tölur og reikningur 

 
- Getur brotið niður tölur til að fylla tug og bæta síðan 

einingunum við. 
- Notar vasareiknir við talnarannsóknir, t.d. til að efla 

skilning á heilum tugum og einingum. 
- Getur lesið úr 3ja stafa tölum 
- Skilur ritun í tugakerfi fyrir 3ja til 4ra stafa tölur. 
- Getur nýtt sér hundraðatöflu til að finna 10 meira 

eða minna og einum meira eða minna. 
- Getur brotið tugatölu upp í tugi og einingar og nýtt 

sér það við samlagningu og frádrátt (dreifireglan). 

Tveggja og þriggja stafa tölur 

Eining, tugur, hundrað 

Sproti 2a æfingahefti bls. 37 – 43, 49 - 58 

Zankov grunnbók 2a verkefni: 22, 34, 60, 88  
 

 

Vinnubókarvinna 
 
Blöð frá kennara 
 
Munnlegar/verklegar 
æfingar 
 
Námsöpp í Ipad 
 
Námsleikir 
 

Kaflapróf úr Sprota bls. 
112 
 

Verklegur 

stærðfræðigátlisti 
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

7. – 25. 

Okt. 

 

3 vikur 

Algebra 
 

- Getur greint mynstur í tölum, formum eða myndum 
og haldið áfram með það. 

- Getur gert grein fyrir reglu í mynstri. 
 

Rúmfræði og mælingar 
 

- Getur notað hugtökin samhverfur, 
speglun,spegilás(speglunarás), marghyrningur rétt. 

- Getur gert samhverfar myndir. 
- Getur fundið spegilás í myndum og formum. 
- Skynji þrívíðar myndir 
- Þekkir tening, pýramída og keilu með réttum heitum. 
 

Mynstur og form 

Sproti 2b nemendabók bls.2 – 9, 11-13 

Sproti 2b 120 – 125, 127-128 

Zankov grunnbók 2a verkefni: 91,103,120 

Vinnubókarvinna 

Leikur með kubba/tappa 

Myndverk 

Perlur  

Námsöpp í Ipad 
 

Kaflapróf úr Sprota bls. 10 

og 126 

 

Verklegur 

stærðfræðigátlisti  

28. okt – 

22. nóv 

4 vikur 

 

Að geta spurt og svarað um stærðfræði. Að kunna að 
fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar. 
Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar.  

  
- Getur flokkað sléttar tölur og odda tölur  
- Getur leyst og tekið þátt í samræðum um lausnir á 

stærðfræðilegum viðfangsefnum með fjölda 0 - 100  
- Skilur og getur notað rétt hugtökin tvöfalt fleiri, 

tvöfalt meira, helmingi færri, helmingi minna, 
helmingur. 

- Notar og les rétt úr merkjunum > < = 
 

Tölur og reikningur 
 

- Getur brotið tugatölu upp í tugi og einingar og nýtt 
sér það við samlagningu og frádrátt (dreifireglan) 

- Getur hagrætt tölum á ýmsa vegu til að auðvelda sér 
samlagningu og frádrátt talna upp í a.m.k. 100. 

- Getur talið til baka frá hvaða tölu sem er allt að 1000. 
- Getur talið til baka á helium tugum frá a.m.k. 300. 

Sléttar og Oddatölur 

Samlagning og frádráttur 

Meira en, minna en, jafnt og 

20 vinir 

 

Sproti 2b nemendabók bls. 14 – 31, 33-34 

 

Sproti 2b nemendabók bls. 48  

 

Zankov grunnbók 2a verkefni: 39, 118,  

Vinnubókarvinna 
 
Blöð frá kennara 
 
Munnlegar/verklegar 
æfingar 
 
Námsleikir 
 
Námsöpp í Ipad 
 
Spil 
 

Kaflapróf í Sprota bls. 32 
 
Verklegur 
stærðfræðigátlisti 



Kennsluáætlun á haustönn skólaárið 2019 – 2020       Árskógarskóli  

  

 

Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

 

25. nóv. 

– 6. des. 

 

2 vikur 

Rúmfræði og mælingar 
 
- Getur metið hvort hlutir eru lengri eða styttri en einn 

metri. 
- Getur metið hvort hlutir eru lengri eða styttri en 10 

cm. 
- Hefur tilfinningu fyrir lengd km. 
- Getur mælt cm með reglustiku. 
 

Lengdarmælingar  

 

Sproti 2 a – æfingahefti bls. 33 – 36 

 

Ljósritað verkefni 

 

 

Vinnubókarvinna 
 
Blöð frá kennara 
 
Munnlegar/verklegar 
æfingar 
 
Námsleikir 
 
Spil 
 
Námsöpp í Ipad 
 

Verklegur 
stærðfræðigátlisti 

9. – 19. 

des. 

 2 vikur 

Tölur og reikningur 
 

- Skynjar tuginn sem heild og sem grunneiningu til að 
flýta fyrir talningu 

- Getur hopptalið á tugum frá hvaða tölu sem er undir 
100 

- Getur hopptalið aftur á bak og áfram á 2 og 5 frá 
hvaða tölu sem er undir 100. 

- Getur brotið tugatölu upp í tugi og einingar og nýtt 
sér það við samlagningu og frádrátt (dreifireglan) 

- Getur hagrætt tölum á ýmsa vegu til að auðvelda sér 
samlagningu og frádrátt talna upp í a.m.k. 100. 

- Kann plúsheitin upp í 10 + 10 án þess að telja. 
 

Samlagning og frádráttur, tugir og einingar 
20 vinir 
 
Verkefnablöð, t.d. stærðfræðimyndir þar sem 
litað er eftri útkomum. 
 
Sproti 2 b nemendabók bls. 37 – 47 
 
Sproti 2 b nemendabók bls. 48 – 49 
 
 

Zankov grunnbók 2a verkefni: 137, 139 

Vinnubókarvinna 
 
Blöð frá kennara 
 
Munnlegar/verklegar 
æfingar 
 
Námsleikir 
 
Spil 
 
Námsöpp í Ipad 
 
 

Verklegur 
stærðfræðigátlisti 

 

 
 
 

Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á namfus.is undir flipanum Verkefnabók. 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 
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ENDURMAT Í LOK ANNAR 
Kennari skráir í stuttu máli hvernig gekk að halda áætlun annarinnar. Gott er að hafa eftirfarandi punkta til hliðsjónar. 
- Var of mikill eða of lítill tími áætlaður fyrir einhver viðfangsefni? 
- Var röð viðfangsefna góð eða hefði verið betra færa einhver viðfangsefni til, taka þau fyrir seinna eða fyrr? 
- Var farið í öll viðfangsefni eða á eftir að vinna með einhver þeirra? Hvenær á þá að gera það? 
- Urðu einhver hæfniviðmið útundan? Hvenær á þá að taka þau fyrir? 
- Gekk illa að vinna að einhverjum hæfniviðmiðum? Hverjum þá og hvers vegna? 
 

 

 

 

 

 

 


