
Grunnskóli Húnaþings vestra
Góður skóli – gjöful framtíð

Kennsluáætlun

Námsgrein: stærðfræði

Bekkur/hópur: 2. bekkur

Kennari: Lára Helga Jónsdóttir

Tímabil: 2022 - 2023

Hæfniviðmið
Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar.

Hæfniviðmið í stærðfræði - Nemandi geti:

● Notað hentug verkfæri, þar með talin hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu, vasareikna og
tölvur, til rannsókna á stærðfræðilegum viðfangsefnum.

● Tekið þátt í samræðum um stærðfræðileg verkefni.
● Sett fram, meðhöndlað og túlkað einföld reiknilíkön, talnalínur, teikningar og myndrit sem

tengjast umhverfi hans og daglegu lífi.
● Unnið í samvinnu við aðra að lausnum stærðfræðiverkefna, þar sem byggt er á hugmyndum

nemenda.
● Notað náttúrulegar tölur, raðað þeim og borið saman
● Reiknað með náttúrulegum tölum á hlutbundinn og óhlutbundinn hátt
● Kannað, búið til og tjáð sig um reglur í talnamynstrum og öðrum mynstrum á fjölbreyttan hátt

og spáð fyrir um framhald mynsturs, t.d. með því að nota líkön og hluti.
● Unnið með mælikvarða og lögun.
● Talið, flokkað og skráð, lesið úr niðurstöðum sínum og sett upp í einföld myndrit.
● Tekið þátt í umræðum um gagnasöfnun og myndrit, bæði eigin og annarra.
● Notað tugakerfisrithátt.

Helstu námsbækur og gögn:
● Sproti 2a og æfingahefti

● Sproti 2b og æfingahefti

● Stærðfræðispæjarinn 1 og 2

● Viltu reyna - rauður (aukaefni)

● Ljósrituð hefti frá kennara (ítarefni)

● Evolytes - unnið í bók og ipad

● Útikennsla



Námsmat:

Hvað verður metið, hvernig og hvenær?

● Kaflapróf í lok hvers kafla

● Lokapróf úr grunnbókum

Ágúst Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið

23.-31. ágúst ● Sproti 2a kafli 2. Samlagning og frádráttur með tölum upp í 20

Viðfangsefni:

❖ Tölur og reikningsaðgerðir sýndar með ýmsu móti
❖ Nemendur tileinki sér ákveðna staðreyndaþekkingu

September

● Sproti 2a kafli 2 bls. 37 - 53  Samlagning og frádráttur, 0 - 20

● Kafli 3. Bls 54 - 59

Viðfangsefni:

❖ nemendur æfa sig í að skrifa tölur

❖ telja peninga og skipta tölum í tugi og einingar

❖ æfa sig með talnarunur

❖ Byrjum að vinna með margföldunartöfluna

Kindasmalinn kæni( saga)

● Stærðfræðispæjarinn 1

● Evolytes  - Ýmis verkefni við hæfi hver nemanda

Október

Sproti 2a.  Kafli 3 Tölfræði.   bls. 59 - 65

Viðfangsefni:

❖ Flokka eftir mismunandi  eiginleikum eða einkennum

❖ Búa til tíðnitöflu og nota hana til talningar

Kafli 4 Lengdarmælingar. Bls. 66 - 77



Viðfangsefni:

● Lengdarmælingar við ýmsar aðstæður

● Að tilgreina lengdir með óstöðluðum mælieiningum

5. október - starfsdagur
6. okt -  viðtalsdagur

● Stærðfræðispæjarinn 1.

● Evolytes

Nóvember

2. - 11. nóv.
uppbrotsdagar og
árshátíð 11. nóv.

Uppbrotsvika vegna árshátíðar

● Sproti 2a -  kafli 5. Tölur upp í 100.  Bls. 78 - 101

Viðfangsefni:

❖ mælingar með ýmsum áhöldun
❖ hugtakið: “um það bil”

❖ Flokka tíu einingar í einn tug

❖ tugir og einingar, hundrað talna taflan

❖ peningar

● Stærðfræðispæjarinn 1

● Evolytes

Desember

● Sproti 2a - Kafli 6. Samlagning og frádráttur.  Bls. 102 - 115

Viðfangsefni:

❖ að tvöfalda fjölda

❖ að helminga fjölda

❖ að skipta tölu til helminga með eða án þess að 1 verði afgangs

● Stærðfræðispæjarinn 1

● Evolytes



Jólafrí 21. des – 3. jan
hjá nemendum

Janúar

Fyrsti nemendadagur er
3. jan.

● Sproti 2a - Kafli 7. Tími. Bls. 116 - 128

Viðfangsefni:

❖ mánuðir, dagar, ár

❖ klukkan, heill og hálfur tími

❖ Evolytes - kynning og byrja með bók og leik í spjaldtölvu.

Lokapróf úr Sprota 2a

16. og 17. janúar –
starfsdagur og
viðtalsdagur.

Sproti 2b Kafli 8 Samhverfa bls 2 - 13 og kafli 9 Tvöfalt meira og helmingi

minna bls 14 - 21

❖ nota spenglunarás

❖ samhverfar myndir

❖ Helmingur af fjölda

● Stærðfræðispæjarinn 1 i

● Evolytes - bók og þrautir í spjaldtölvu - hver nem. fer á sínum

hraða.

Febrúar

Sproti 2b - Kafli 9. Tvöfalt meira og tvöfalt minna bls. 22 - 35

Viðfangsefni:

❖ sléttar tölur og oddatölur

❖ vinna á hlutbundin og óhlutbundinn hátt með viðfangsefnin.

13. - 14.  ferbrúar
vetrarfrí

❖ Evolytes - hver og einn nem. er á sínum hraða.

❖ Stærðfræðispæjarinn 1

Mars

● Sproti 2b - Kafli 10. Reikningur með tölum upp í 100 bls. 36 - 65



Viðfangsefni:

❖ nota peninga

❖ talnalínur

❖ talnamunstur

❖ Evolytes - hver nem. fer á sínum hraða.

24. mars - viðtalsdagur

● Stærðfræðispæjarinn

Viðfangsefni:

❖ tvívið form

❖ speglun

❖ mynstur

Páskafrí 3.- 11.  apríl

Apríl Sproti 2b Kafli 11 Flatarmál bls. 66 - 79 og kafli 12

Reikningur    bls. 80 - 90

Viðfangsefni:

❖ Að bera saman stærðir flata

❖ Vinna með flatarmál í rúðuneti

Stærðfræðispæjarinn

Evolytes

Maí Sproti 2b - Kafli 12. Reikningur bls. 90 - 107

Viðfangsefni:

❖ sætiskerfið, að mynda tugi og skipta tölu í tugi og einingar

❖ nemendur læra að geyma

❖ nemendur læra að setja upp dæmi í reikningsbók

❖ að lesa og skilja orðadæmi

Sproti 2b - Kafli 13. Marghyrningar og hringir bls 108 -119

og kafli 14. Rúmfræðiform bls 120 - 128

Viðfangsefni:

❖ flokkun mynda og form

❖ Unnið með þrívíð form



❖ súlurit

● Stærðfræðispæjarinn

Lokapróf úr Sprota 2b

Síðasti skóladagur 2.
júní

Skólaslit 6. júní


