
Mán. 

 
 Markmið Námsgögn  Námsmat 

ágúst 

 

 

 

 

 

-Þekkja talnaröðina frá 1 til 5 

-tengja tölur og fjölda 

-klappa atkvæði í orðum og telja 

- -Einingakubbar 

Hlutbundin vinna með 

smáhlutasafn, kubba, dýr, 

teninga, talnagrindur, 

spilastokka, leikir o.fl. 

Stöðvavinna 

 

 

 

 

Símat alla önnina. 

september  

-Þekkja talnaröðina frá 1 til 5 

 -Börnin skoði hvernig fjöldinn 

fimm getur verið settur saman. 

 

Hlutbundin vinna með 

smáhlutasafn, kubba, dýr, 

teninga, talnagrindur, 

spilastokka, leikir o.fl. 

Stöðvavinna 

 

 

 

Símat alla önnina. 

október  

 

--Þekkja talnaröðina frá 1 til 5. 

-Börnin skoði hvernig fjöldinn 

fimm getur verið settur saman. 

-hvað eru margir í fjölskyldunni, 

-bönin mæla hæð hvers annars. 

 

 

 

 

 

Hlutbundin vinna með 

smáhlutasafn, kubba, dýr, 

teninga, talnagrindur, 

spilastokka, form, leikir o.fl. 

Stöðvavinna 

 

 

 

Símat alla önnina. 

nóvember  

-Þekkja talnaröðina frá 1 til  10 

-Telja orð/bókstafi 
-Börnin skoði hvernig fjöldinn 

tíu getur verið settur saman. 

-Orðadæmi þar sem summan er 

minni eða jafnt og 5. 

Mynsturgerð. 

 

Hlutbundin vinna með 

smáhlutasafn, kubba, dýr, 

teninga, talnagrindur, 

spilastokka, form, leikir o.fl. 

Stöðvavinna 

Þrautalausnir 

 

 

Símat alla önnina. 

desember  

-Þekkja talnaröðina frá 1 til  10 

-Telja orð/bókstafi 
-Börnin skoði hvernig fjöldinn 

tíu getur verið settur saman. 

-Orðadæmi þar sem summan er 

minni eða jafnt og 5. 

 
 

Hlutbundin vinna með 

smáhlutasafn, kubba, dýr, 

teninga, talnagrindur, 

spilastokka, form, leikir o.fl. 

Stöðvavinna 

Þrautalausnir 

 

 

Símat alla önnina. 

Janúar 2014  

-Þekkja talnaröðina frá 1 til  10 

-Telja orð/bókstafi 
-Börnin skoði hvernig fjöldinn 

Hlutbundin vinna með 

smáhlutasafn, kubba, dýr, 

teninga, talnagrindur, 

spilastokka, form, leikir o.fl. 

Símat alla önnina. 



tíu getur verið settur saman. 

-Orðadæmi þar sem summan er 

minni eða jafnt og 10 

 

Stöðvavinna 

Þrautalausnir 

 

febrúar -Vinna að því að börnin nái 

færni og talnaskilningi upp að 

tölunni 10.  

   

-Unnið er að því að börnin geti 

lagt saman þar sem summan er 

minni eða jafnt og 10.  

-Áhersla er lögð á orðaþrautir 

sem stuðla að aðgerðaskilningi 

barnanna. 

-Börnin skoði hvernig fjöldinn 

tíu getur verið settur saman. 

 

Hlutbundin vinna með 

smáhlutasafn, kubba, dýr, 

teninga, talnagrindur, 

spilastokka, form, leikir o.fl. 

Stöðvavinna 

Þrautalausnir 

 

 

Símat alla önnina. 

mars -Vinna að því að börnin nái færni 

og talnaskilningi upp að tölunni 

10.  

-Að börnin fáist við að  leysa 

dæmi tengd samlagningu, 

frádrætti, margföldun og 

deilingu.   

-Unnið er að því að börnin geti 

lagt saman þar sem summan er 

minni eða jafnt og 10.  

-Áhersla er lögð á orðaþrautir 

sem stuðla að aðgerðaskilningi 

barnanna. 

-Börnin skoði hvernig fjöldinn 

tíu getur verið settur saman. 

Hlutbundin vinna með 

smáhlutasafn, kubba, dýr, 

teninga, talnagrindur, 

spilastokka, form, leikir o.fl. 

Stöðvavinna 

Þrautalausnir 

 

 

Símat alla önnina. 

apríl -Vinna að því að börnin nái færni 

og talnaskilningi upp að tölunni 

10 

-Að börnin fáist við að leysa 

dæmi tengd 

samlagningu,frádrætti, 

margföldun og deilingu.   

-Að börnin geti lagt saman þar 

sem summan er minni eða jafnt 

og  10 

 

Hlutbundin vinna með 

smáhlutasafn, kubba, dýr, 

teninga, talnagrindur, 

spilastokka, spilapeninga, 

form, leikir o.fl. 

Stöðvavinna 

Þrautalausnir 

 

Símat alla önnina. 

 

 


