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Námsgrein og bekkur: Stærðfræði 1. bekkur 

 

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

Yfirlit 

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. 

- Getur notað talnastrik (IIII II) til að tákna 
fjölda. 

- Dregur rétt til allra tölustafa 
 

Tölur og reikningur 

- Getur talið á heilum tugum upp í 100 
- Getur talið til baka á heilum tugum frá 100 

Tölurnar 1-6 

Talning 

Sproti 1a nemendabók 

Ljósrituð verkefni héðan og þaðan. 
 
Krítar, stétt, túss, tússtafla, tappar og fleira. 
 
Zankov grunnbók 1a verkefni 1, 4 og 8 
 

• Margir-fáir, hægri-vinstri, efst-
neðst, á milli, í miðjunni, lína, strik 
og punktur. 
 

Verkefni í námsbók. 
 
Ljósrituð verkefni. 
 
Verklegar æfingar.  
 
Spil og leikir. 
 

Verkefni nemenda.  
 
Færni nemenda í að 
þekkja og skrifa 
tölustafina 1 - 6. 
 
Verkleg, munnleg og 

skrifleg könnun sem 
lögð verður fyrir í 
byrjun nóvember. 

 

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 

- Þekki hugtökin tugur og eining 

Tölur og reikningur 

Tölurnar 7-10 

 

Sproti 1b nemenda-bók, bls. 2 - 17. 
 
Ljósrituð verkefni héðan og þaðan. 
 
Krítar, stétt, túss, tússtafla, tappar og fleira. 
 
. 

Verkefni í námsbók. 
 
Ljósrituð verkefni. 
 
Verklegar æfingar.  
 
Spil og leikir. 
 
Munnlegar æfingar 
 

Verkefni nemenda.  
 
Færni nemenda í að 
þekkja og skrifa 
tölustafina 7 - 10. 
 
Verkleg, munnleg og 
skrifleg könnun úr þeim 
þáttum sem búið er að 
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

- Hafi góðan skilning á tölum upp í 20 
Kann plúsheitin upp í 10 án þess að telja (kunni 
10 vinina) 

Zankov grunnbók 12 verkefni 132, 136, 140 

• Raða og flokka 

• Stígandi röð, fallandi röð 

Hve mörgum fleiri 

vinna með á skólaárinu 
lögð fyrir. 

 

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. 

- Fær tækifæri til að fara eigin leiðir í 

lausnaleit, byggðar á eigin skilningi. 

- Getur notað hluti, teikningar, merkta 

talnalínu og reiknivél við lausnaleit. 

- Dregur rétt til allra tölustafa. 

- Getur notað hugtökin flestir og fæstir, 

janft og, fleiri en, færri en og táknin fyrir 

þau.  

- Notar og les rétt úr merkjunum > = <   

Tölur og reikningur 

- Getur talið á heilum tugum upp í 100 
- Getur talið til baka á heilum tugum frá 100 
- Getur talið a.m.k 112 

 
Rúmfræði og mælingar 

Flokkun og talning 

Sproti 1a nemenda-bók, bls. 2 - 29. 
 
Tappar, plastdýr, form, ber, laufblöð, 
könglar og fleira. 
 
Borðspil sem þjálfa talningu. 
 
Kynna venslatáknin > = <  
 
Zankov grunnbók 1a verkefni 10, 14 og 16 
 

• Mikið-lítið, uppi-niðri, flest-fæst, 
jafnmargir  

 

Verkefni í námsbók. 
 
Verklegar æfingar þar 
sem ýmsir hlutir eru 
flokkaðir eftir 
tegundum, lögun eða lit. 
 
Verklegar æfingar þar 
sem hitt og þetta er 
talið.  
 
Spil og leikir. 

Verkefni nemenda. 
 
Aukin færni í flokkun og 
talningu. 
 
Verkleg, munnleg og 

skrifleg könnun sem 

lögð verður fyrir í byrjun 

nóvember. 
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

- Kann röð vikudaganna og getur nefnt 
næsta dag á undan og næsta dag á eftir 
gefnum degi. 

 

7. – 11. 

okt. 

 

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

- Fær tækifæritil að fara eigin leiðir í 

lausnaleit, byggðar á eigin skilningi. 

- Getur notað hluti, teikningar, merkta 

talnalínu og reiknivél við lausnaleit. 

- Dregur rétt til allra tölustafa. 

- Getur notað hugtökin flestir og fæstir, 

janft og, fleiri en, færri en og táknin fyrir 

þau. 

- Notar og les rétt úr merkjunum > = <   

Algebra 

- Getur gert grein fyrir reglu í einföldu 

mynstri. 

- Gerir sér grein fyrir mynstri í tölum, 

formum eða myndum sem reglulegri 

endurtekningu. 

Mynstur 

Talning 

Sproti 1a nemenda- bók, bls. 36 - 45. 
 
Form, tappar, plastdýr. skeljar og fleira til 
að nota við mynsturgerð. 
 
Ljósrituð mynstur til að lita. 
 
Zankov grunnbók 1a verkefni 19, 24, 27 

• Fleiri en, færri en, jafn margir, 

mest, minnst, jafn mikið. 

Verkefni í námsbók. 
 
Verklegar æfingar. 
 
Myndsköpun. 
 
Formaleit á skólalóð. 
 
Munnlegar æfingar 

Verkefni nemenda. 
 
Þekking nemenda á 
hring, ferningi, 
ferhyrningi,  þrí-hyrningi 
og fleiri tvívíðum 
formum. 
 
Verkleg, munnleg og 
skrifleg könnun sem 
lögð verður fyrir í byrjun 
nóvember. 
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

 

14. – 

18. okt. 

 

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 

Rúmfræði og mælingar 

- Þekki hring, ferhyrning, rétthyrning, 

ferning og þríhyrning og nefni með 

réttum heitum.  

Tölur og reikningur 

- Hafi góðan skilning á tölum upp í 20 
- Getur talið áfram upp í a.m.k. 112 
- Getur talið til baka frá a.m.k. 32 

Form 

 

Sproti 1a nemenda- bók, bls. 30 - 35. 
 
Tréform, plastform og formamyndir,  
rökkubbar, eltispil með formum og fleira. 
 
 

Verkefni í námsbók. 
 
Verklegar æfingar. 
 
Myndsköpun. 
 
Formaleit á skólalóð. 
 
Munnlegar æfingar 

Verkefni nemenda. 
 
Þekking nemenda á 
hring, ferningi, 
ferhyrningi,  þrí-hyrningi 
og fleiri tvívíðum 
formum. 
 
Verkleg, munnleg og 
skrifleg könnun sem 
lögð verður fyrir í byrjun 
nóvember. 
 

 

21.okt – 

15. nóv. 

4 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. 

- Getur notað hugtökin og táknin fyrir 

samlagning, plús, summa og samtals rétt. 

- Getur notða hugtökin og táknin fyrir 

frádráttur og mínus rétt. 

Tölur og reikningur 

- Hafi góðan skilning á tölum upp í 20 

Samlagning og frádráttur 

 

Talning 

 

Sproti 1 b nemendabók bls. 28-47. 
 
Ljósrituð verkefni héðan og þaðan. 
 
Zankov grunnbók 1a verkefni 193, 195, 

198, 214, 218,232 

• Plúsheiti, summa, reikniaðgerðin 

frádráttur, frádráttarmerkið 

Verkefni í námsbók. 
 
Ljósrituð verkefni. 
 
Verklegar æfingar.  
 
Spil og leikir. 
 
Munnlegar æfingar 
 

Verkefni nemenda.  
 
Færni nemenda í að 
leggja saman og draga 
frá. 
 
Verkleg, munnleg og 
skrifleg könnun úr þeim 
þáttum sem búið er að 
vinna með á skólaárinu 
lögð fyrir. 
 



Kennsluáætlun skólaárið 2019 – 2020       Árskógarskóli 

 

 

Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

- Kann plúsheitin upp í 10 án þess að telja 
(kunni 10 vinina) 

- Getur talið áfram upp í a.m.k. 112 
- Getur talið til baka frá a.m.k. 32 

(mínus), mínusheiti, mismunur, 

orðadæmi.  

18. - 29. 

nóv 

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 

- Getur talið áfram upp í a.m.k 112 

- Getur talið til baka frá hvaða tölu sem er upp í 

100 

- Getur talið á heilum og hálfum tugum upp í 100 

Rúmfræði og mælingar 

- Getur mælt með einföldum óhefðbundnum 

mælitækjum 

- hafi tilfinningu fyrir lengd sm (breidd litla 

fingurs) og metra (stórt skref) 

- hafi tilfinningu fyrir þyngd á kg (mjólkurfernu) 

- kunni vikudagana og geti nefnt næsta dag á 

undan og næsta dag á eftir gefnum degi 

Mælingar 

Talning 

Sproti 1b nemendabók, bls. 18 – 27. 

Ljósrituð verkefni héðan og þaðan. 
 
Krítar, stétt, túss, tússtafla, tappar og fleira. 
 
 
Zankov grunnbók 1b, verkefni 14, 17, og 
170 

• Mælieiningin cm 

• Hopp á talnalínu sem 
samlagningaraðferð. 
 

Tölurnar 11,12...19 

Verkefni í námsbók. 
 
Ljósrituð verkefni. 
 
Verklegar æfingar.  
 
Spil og leikir. 
 

Verkefni nemenda.  
 
Færni nemenda í að 
þekkja og nota hinýmsu 
tæki og tól við 
mælingar. 
 
Verkleg, munnleg og 
skriflega könnun úr 
þeim þáttum sem búið 
er að vinna með á 
skólaárinu.  
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

2. – 19. 

des 

3 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. 

- Getur notað hluti, teikningar, merkta talnalínu 

og reiknivél við lausnaleit 

- Getur notað hugtökin og táknin fyrir 

samlagningu, plús, summa og samtals rétt. 

- Fær tækifæri til að fara eigin leiðir í lausnaleit, 

byggðar á eigin skilningi 

- Þekkir hugtökin tugur og eining 
 

Tölur og reikningur 

- Getur notað hugtökin og táknin fyrir frádráttur 

og mínus rétt.  

- Getur lagt saman fjölda upp í 10+10 og talið frá 

hærri tölunni eða viti svarið.  

- Hefur góðan skilning á tölunum upp i 20 

- Veit hvaða tala bætist við gefna tölu svo svarið 
sé 10 (kunni 10 vinina). 

Samlagning og frádráttur 

Tölurnar 11-20 

Tíuvinirnir 

Tugir og einingar 

Ljósrituð verkefni héðan og þaðan 

Dýr og tappar 

Spil og leikir 

Sproti 1b, nemendabók bls. 48-57, 60-65  

Zankov grunnbók 1b, verkefni 37, 127,133R 

• Hopp á talnalínu sem 

frádráttaraðferð. 

• Tíu einingar sem einn tugur 

• Samlagningartaflan 5, 6 

 

Verkefni í námsbók. 
 
Verklegar æfingar þar 
sem ýmsir hlutir eru 
flokkaðir eftir 
tegundum, lögun eða lit. 
 
Verklegar æfingar. 
 
Ljósrituð verkefni. 
 
Spil og leikir. 

Munnlegar æfingar. 

Verkefni nemenda. 
 
Færni nemenda í að 

legga saman og draga 

frá. 

Þekking á 10 vinunum.  

Verkleg, munnleg og 
skrifleg könnun úr þeim 
þáttum sem búið er að 
vinna með á skólárinu lögð 
fyrir. 
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Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á namfus.is undir flipanum Verkefnabók. 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

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? 
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