
Vorönn 2021 
Stærðfræði 1. bekkur 

 
Námsmarkmið og áætlun 

 

 
Stærðfræðihugtök 
 

 Á undan, á eftir, 
næst 

 Lengri, lengst 

 Styttri, styst 

 Sams konar, öðruvísi 

 Plús, minus, 
samlagning, 
frádráttur 

 Samtals, jafnt og 

 Vantar, eftir, 
mismunur 

 Talnalína 

 Minna en, meira en, 
stærra en, fleira en, 
færra en 

 Tugur, einingar 

 Formhugtök – 
hringur, ferningur, 
ferhyrningur, 
þríhyrningur, keila, 
súla 

 Mynstur 

 Þrívíð form – 
teningur, kassi 

 Mælingar – metri, 
sentimetri 

 Töflur og súlur 

 Vikudagar, mánuðir 

 Klukka -heilu tímarnir 
 
 
 

 
Tölur og talnaskilningur 
 

 Nái góðum tökum á 
tölum frá 0-20 

 Nái góðum tökum á 
ritun tölustafa 

 Kynnist sléttum 
tölum og oddatölum 

 Læri að þekkja tug og 
einingar 

 Öðlist skilning á 
samlagningu og 
frádrætti talna frá 0-
20 

 Geti sýnt á talnalínu 
einföld plús og 
mínusdæmi 

 Læri að telja upp að 
tíu tugum 

 Geti talið frá 0 upp 
að 100 

 Þekki og geti nefnt 
heilu tímana á klukku 

 
Stærðfræðiaðgerðir 
 

 Stærðfræðidæmi 
með táknum eins og 

+,  ,  ,  ,   

 Læri og noti 
hjálpargögn eins og 
fingur, leir, kubba, 
talnagrind, talnalínu, 
kennslupeninga, 
reglustiku, 
pinnabretti, form, 
gagnvirk efni 

 Leysi þrautir með 
mismunandi 
reikniaðgerðum 

 Mæli lengdir með 
óstöðluðum 
mælieiningum og 
kynnist sentimetrum 
og metrum 

 Þekki helstu formin, 
finni mynstur og býr 
til ný 

 Leysi þrautir í 
samvinnu við 
samnemendur og 
geti útskýrt 
niðursöður 

 
Einstaklingmiðaða nám! 
Mikilvægt er að nemendur fái tækifæri til að vinna að verkefnum sem hæfa vinnuhraða og 
getu þeirra. Námsþættir eru þó þeir sömu innan bekkjarins. Þannig er reynt að ná 
einstaklingsmiðun í stærðfræðináminu. Sproti 1 b nemendabók og Sproti !b æfingabók eru 
meginbækur og svo ítarefni fyrir þá sem fara hraðar yfir eins og t.d. Við reynum. Margs 
konar annað ítarefni er líka nýtt til að ná fram námsmarkmiðum og einstaklings miðuðu 
námi svo sem gagnvirk efni, spil, vinnublöð margs konar, 
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Tímabil Viðfangsefni Námsefni Frídagar og 
uppbrot 

23.02 -  05.03 Talnalína, þekkja 
tölur upp að 20 

Æfingabók 1b, bls 2 -
11, gagnvirk efni, 
ýmis verkefni 

 

08.02 – 12.03 Mælingar, hugtökin 
styttri, lengri, styst, 
lengst 

Æfingabók 1b bls. 12 
20, gagnvirk efni, 
ýmis verkefni 

 

15.03 – 19.03 Dagarnir, klukkan Æfingabók 1b, bls. 
21, ýmis verkefni 
með dagana og 
klukkuna 

 

22.03 – 26.03 Samlagning Æfingabók 1b, bls. 
22 – 30, gagnvirk 
efni, ýmis verkefni 

Páskafrí 29.03 – 
06.04 

06.04 – 09.04 Frádráttur Æfingabók 1b, bls. 
31 - 35 

 

13.04 – 30.04 Tugur, einingar, 
röðun, stærra en, 
minna en, 
mismunur, hvað 
vantar, á undan, á 
eftir, á milli, næst 

Æfingabók 1b bls. 36 
– 49, gagnvirk efni, 
ýmis verkefni 

Sumardagurinn 
fyrsti 22.04 
Annarleyfi 23.04 

04.05 – 14.05. 
 

Þekkja form, gera 
mynstur, telja upp 
að 100, telja tugi 
upp að 100.  

Æfingabók 1b bls. 50 
– 54, gangvirk efni, 
ýmis konar verkefni    

Uppstigningardagur 
13.05 
Starfsdagur/skólaslit 
21.05 

 
Námsmat:  
Leiðsagnamat, símat, kannanir, viðtöl, námsmat/próf í lok annarlok 
Fylgst reglulega með gengi nemenda og skráð 
 
 


