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Vika  Viðfangsefni/Markmið Kennsluaðferðir  verkefni Hæfniviðmið Námsmat  

15.-18. ágúst      

22.-25. ágúst Tölurnar 0-20 Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 
stöðvavinna, 
Innlögn, umræður og 
verkefni. Kennt er í 
gegnum leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

Bls. 2-30 í Sprota 2a. 
 
Stærðfræði byggð á 
skilningi barna, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin vinna, valin 
verkefni og annað 
tilfallandi. 

Að nemendur: 
 tákni fjölda á ýmsa 

vegu,  
 telja einn hlut í einu,  
 að tölurnar eru í 

ákveðinni röð,  
 að síðasta talan segi til 

um fjöldann,  
 að þekkja tölustafina frá 

0-20,  
 að nota stærðfræði í 

daglegu tali,  
 að tákna fjölda með 

tölustaf eða 
talnastrikum.  

 Talnaröðun,  
 þekki talnalínur og geti 

skráð á þær,  
 geti brotið niður tölur í 

tugi og einingar,  
 geti talið tugum upp í 

hundrað. 
 Þekki tíuvini.  
 Þekki hugtökin stærra 

en, minna en og jafn 
stórt. 

Símat, kennaramat, 
lotupróf og virkni í tímum 
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28. ágúst - 1. sept. Tölurnar 0-20 Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 
stöðvavinna, 
Innlögn, umræður og 
verkefni. Kennt er í 
gegnum leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

Bls. 2-30 í Sprota 2a. 
     
Stærðfræði byggð á 
skilningi barna, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin vinna, valin 
verkefni og annað 
tilfallandi. 

Að nemendur: 
 tákni fjölda á ýmsa 

vegu,  
 telja einn hlut í einu,  
 að tölurnar eru í 

ákveðinni röð,  
 að síðasta talan segi til 

um fjöldann,  
 að þekkja tölustafina 

frá 0-20,  
 að nota stærðfræði í 

daglegu tali,  
 að tákna fjölda með 

tölustaf eða 
talnastrikum. 
Talnaröðun, þekki 
talnalínur og geti skráð 
á þær,  

 geti brotið niður tölur í 
tugi og einingar,  

 geti talið tugum upp í 
hundrað. 

 Þekki tíuvini.  
 Þekki hugtökin stærra 

en, minna en og jafn 
stórt. 

Símat, kennaramat, 
lotupróf og virkni í tímum 
 

4. – 8. sept. Tölurnar 0-20 Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 
stöðvavinna, 

Bls. 2-30 í Sprota 2a. 
 

Að nemendur: 
 tákni fjölda á ýmsa 

vegu,  
 telja einn hlut í einu,  

Símat, kennaramat, 
lotupróf og virkni í tímum 
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Innlögn, umræður og 
verkefni. Kennt er í 
gegn um leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

Stærðfræði byggð á 
skilningi barna, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin vinna, valin 
verkefni og annað 
tilfallandi. 
 

 að tölurnar eru í 
ákveðinni röð,  

 að síðasta talan segi til 
um fjöldann,  

 að þekkja tölustafina 
frá 0-20,  

 að nota stærðfræði í 
daglegu tali,  

 að tákna fjölda með 
tölustaf eða 
talnastrikum. 
Talnaröðun, þekki 
talnalínur og geti skráð 
á þær,  

 geti brotið niður tölur í 
tugi og einingar,  

 geti talið tugum upp í 
hundrað. 

 Þekki tíuvini.  
 Þekki hugtökin stærra 

en, minna en og jafn 
stórt. 

11.-15. sept. Tölurnar 0-20 Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 
stöðvavinna, 
Innlögn, umræður og 
verkefni. Kennt er í 
gegnum leik og unnið í 

Bls. 2-30 í Sprota 2a. 
 
Stærðfræði byggð á 
skilningi barna, þrautir, 
stöðvavinna, 

Að nemendur: 
 tákni fjölda á ýmsa 

vegu,  
 telja einn hlut í einu,  
 að tölurnar eru í 

ákveðinni röð,  
 að síðasta talan segi til 

um fjöldann,  

Símat, kennaramat, 
lotupróf og virkni í tímum 
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hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

hlutbundin vinna, valin 
verkefni og annað 
tilfallandi. 

 að þekkja tölustafina 
frá 0-20,  

 að nota stærðfræði í 
daglegu tali,  

 að tákna fjölda með 
tölustaf eða 
talnastrikum. 
Talnaröðun, þekki 
talnalínur og geti skráð 
á þær,  

 geti brotið niður tölur í 
tugi og einingar,  

 geti talið tugum upp í 
hundrað. 

 þekki tíuvini.  
 þekki hugtökin stærra 

en, minna en og jafn 
stórt. 

18.-22. sept. Samlagning og 
frádráttur með tölum 
upp í 20 

Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 
stöðvavinna, 
Innlögn, umræður og 
verkefni. Kennt er í 
gegnum leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

Bls. 30-53 í Sprota 2a. 
 
Stærðfræði byggð á 
skilningi barna, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin vinna, valin 
verkefni og annað 
tilfallandi. 

Að nemendur: 
 Þekki mismunandi 

aðstæður sem nota 
þarf samlagningu. 

 Þekki samsetningu 
talna.  

 Þekki talnalínur.  
 Þjálfist í að reikna í 

huganum. 
 Noti frádrátt í tengslum 

við kaup og sölu.  
 Kynnist peningum. 

Símat, kennaramat, 
lotupróf og virkni í tímum 
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25.-29. sept. Samlagning og 
frádráttur með tölum 
upp í 20 

Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 
stöðvavinna, 
Innlögn, umræður og 
verkefni. Kennt er í 
gegnum leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

Bls. 30-53 í Sprota 2a. 
 
Stærðfræði byggð á 
skilningi barna, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin vinna, valin 
verkefni og annað 
tilfallandi. 

Að nemendur: 
 Þekki mismunandi 

aðstæður sem nota 
þarf samlagningu. 

 Þekki samsetningu 
talna.  

 Þekki talnalínur.  
 Þjálfist í að reikna í 

huganum. 
 Noti frádrátt í tengslum 

við kaup og sölu.  
 Kynnist peningum. 

Símat, kennaramat, 
lotupróf og virkni í tímum 
 

2.-6. okt. Samlagning og 
frádráttur með tölum 
upp í 20 

Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 
stöðvavinna, 
Innlögn, umræður og 
verkefni. Kennt er í 
gegnum leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

Bls. 30-53 í Sprota 2a. 
 
Stærðfræði byggð á 
skilningi barna, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin vinna, valin 
verkefni og annað 
tilfallandi. 

Að nemendur: 
 Þekki mismunandi 

aðstæður sem nota 
þarf samlagningu. 

 Þekki samsetningu 
talna.  

 Þekki talnalínur.  
 Þjálfist í að reikna í 

huganum. 
 Noti frádrátt í tengslum 

við kaup og sölu.  
 Kynnist peningum. 

Símat, kennaramat, 
lotupróf og virkni í tímum 
 

9.-13. okt. Tölfræði Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 
stöðvavinna, 
Innlögn, umræður og 
verkefni. Kennt er í 

Bls. 54-65 í Sprota 2a. 
 
Stærðfræði byggð á 
skilningi barna, þrautir, 
stöðvavinna, 

Að nemendur: 
 Flokki eftir mismunandi 

eiginleikum (fjölda, 
lengd, þyngd, formi) 

 Kynnist súluritum og 
geta lesið útúr þeim 

Símat, kennaramat, 
lotupróf og virkni í tímum 
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gegnum leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

hlutbundin vinna, valin 
verkefni og annað 
tilfallandi. 

 

 

16.-18. okt. Tölfræði Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 
stöðvavinna, 
Innlögn, umræður og 
verkefni. Kennt er í 
gegnum leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

Bls. 54-65 í Sprota 2a. 
 
Stærðfræði byggð á 
skilningi barna, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin vinna, valin 
verkefni og annað 
tilfallandi. 

Að nemendur: 
 Flokki eftir mismunandi 

eiginleikum (fjölda, 
lengd, þyngd, formi) 

 Kynnist súluritum og 
geta lesið útúr þeim 

 

Símat, kennaramat, 
lotupróf og virkni í tímum 
 

23.-27. okt. Lengdarmælingar Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 
stöðvavinna, 
Innlögn, umræður og 
verkefni. Kennt er í 
gegnum leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

Bls. 66-77 í Sprota 2a. 
 
Stærðfræði byggð á 
skilningi barna, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin vinna, valin 
verkefni og annað 
tilfallandi. 

Að nemendur: 
 þekki lengdarmælingar 

við ýmsar aðstæður og 
með mismunandi 
hjálpartækjum 

 geti tilgreint lengd með 
stöðluðum (reglustika 
og sentikubbar) og 
óstöðluðum 
mælieiningum (t.d. 
bréfaklemmum og 
pinnum) 

 

Símat, kennaramat, 
lotupróf og virkni í tímum 
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30. okt. – 3. nóv. Lengdarmælingar Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 
stöðvavinna, 
Innlögn, umræður og 
verkefni. Kennt er í 
gegnum leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

Bls. 66-77 í Sprota 2a. 
 
Stærðfræði byggð á 
skilningi barna, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin vinna, valin 
verkefni og annað 
tilfallandi. 

Að nemendur: 
 þekki lengdarmælingar 

við ýmsar aðstæður og 
með mismunandi 
hjálpartækjum 

 geti tilgreint lengd með 
stöðluðum (reglustika 
og sentikubbar) og 
óstöðluðum 
mælieiningum (t.d. 
bréfaklemmum og 
pinnum) 

Símat, kennaramat, 
lotupróf og virkni í tímum 
 

6.-10. nóv. Tölur upp í 100 Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 
stöðvavinna, 
Innlögn, umræður og 
verkefni. Kennt er í 
gegnum leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

Bls. 78-101 í Sprota 2a. 
 
Stærðfræði byggð á 
skilningi barna, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin vinna, valin 
verkefni og annað 
tilfallandi.  

Að nemendur: 

 geti talið heila tugi, allt 
upp í 100 

 skilji hvað liggur að baki 
hugtökunum tugir og 
einingar 

 læri að búa til tugi úr 
einingum 

 

Símat, kennaramat, 
lotupróf og virkni í tímum 
 

13.-17. nóv. Tölur upp í 100 Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 
stöðvavinna, 
Innlögn, umræður og 
verkefni. Kennt er í 
gegnum leik og unnið í 

Bls. 78-101 í Sprota 2a. 
 
Stærðfræði byggð á 
skilningi barna, þrautir, 
stöðvavinna, 

Að nemendur: 

 geti talið heila tugi, allt 
upp í 100 

 skilji hvað liggur að baki 
hugtökunum tugir og 
einingar 

Símat, kennaramat, 
lotupróf og virkni í tímum 
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hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

hlutbundin vinna, valin 
verkefni og annað 
tilfallandi. 

 læri að búa til tugi úr 
einingum 

 

20.-24. nóv. Samlagning og 
frádráttur 

Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 
stöðvavinna, 
Innlögn, umræður og 
verkefni. Kennt er í 
gegnum leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

Bls. 102-115 í Sprota 2a. 
 
Stærðfræði byggð á 
skilningi barna, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin vinna, valin 
verkefni og annað 
tilfallandi. 

Að nemendur: 

 skilji mismunandi 
aðstæður þar sem nota 
þarf samlagningu 

 

Símat, kennaramat, 
lotupróf og virkni í tímum 
 

27. nóv.-1. des. Samlagning og 
frádráttur 

Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 
stöðvavinna, 
Innlögn, umræður og 
verkefni. Kennt er í 
gegnum leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

Bls. 102-115 í Sprota 2a. 
 
Stærðfræði byggð á 
skilningi barna, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin vinna, valin 
verkefni og annað 
tilfallandi. 

Að nemendur: 

 skilji mismunandi 
aðstæður þar sem nota 
þarf samlagningu 

 

Símat, kennaramat, 
lotupróf og virkni í tímum 
 

4.-8. des. Tími Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 
stöðvavinna, 

Bls. 116-128 í Sprota 2a. 
 
Stærðfræði byggð á 
skilningi barna, þrautir, 

Að nemendur: 

 læri nöfn mánaða og 
röð þeirra 

 þekki raðtölur 

Símat, kennaramat, 
lotupróf og virkni í tímum 
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Innlögn, umræður og 
verkefni. Kennt er í 
gegnum leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

stöðvavinna, 
hlutbundin vinna, valin 
verkefni og annað 
tilfallandi. 

 læri á klukku 
 þekki heila og hálfa 

tímann á klukkunni 
 

11.-15. des. Tími Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 
stöðvavinna, 
Innlögn, umræður og 
verkefni. Kennt er í 
gegnum leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

Bls. 116-128 í Sprota 2a. 
 
Stærðfræði byggð á 
skilningi barna, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin vinna, valin 
verkefni og annað 
tilfallandi. 

Að nemendur: 

 læri nöfn mánaða og 
röð þeirra 

 þekki raðtölur 
 læri á klukku 
 þekki heila og hálfa 

tímann á klukkunni 
 

Símat, kennaramat, 
lotupróf og virkni í tímum 
 

18.-20. des. Jólastærðfræði Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 
stöðvavinna, 
Innlögn, umræður og 
verkefni. Kennt er í 
gegnum leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

Ýmis verkefni. 
 
Stærðfræði byggð á 
skilningi barna, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin vinna, valin 
verkefni og annað 
tilfallandi. 

 Símat, sjálfsmat, 
kennaramat og virkni í 
tímum 
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