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Námsgrein: Stærðfræði 

 

ágúst - maí Kennari:Ragnheiður María Hannesdóttir og 
Sigurhanna Björg Hjartardóttir 

Samstarfsfólk: Herdís Ragnhildur Einarsdóttir og Lovísa Rúna Sigurðardóttir 

 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

ágúst – des. 
 
 
 
 
 

Flokkun 
 

Rúmfræði og 
mælingar 

 Getur flokkað myndir eða hluti eftir 
eiginleikum. 

 Getur flokkað gögn og talið þau. 
 Þekki súlurit og flokkun. 

 Nota hugtök til að lýsa staðsetningu, 
t.d. yfir, fyrir ofan,undir, fyrir neðan, 
milli, bak við, fyrir aftan fyrir framan,  
o.s.frv.  

 Þekki hversdagsleg hugtök tengd tíma, 
t.d. á morgun, í kvöld, í gær, í  
vikunni o.fl. Þekki hugtökin hádegi, í 
morgun og í kvöld, mánuðir, vikur og 
dagar, mínútur og klukkutími. 

 Þekki hugtökin sentimeter og meter 

Innlögn 
Umræður 
Einstaklingsvinna 
Hópavinna 
Sýnikennsla 
Vettvangsferðir 
Kubbar 
talnagrind 
 
 

Sproti 1a 
Viltu reyna? 
nams.is 
Skólavefur 
Paxel 123 
Litað eftir  
  númerum. 
Spila 
Klukka 
 
 

Símat – könnun 

Sept. – des. 
 
 

Talning 
 

Form og 
mynstur 

 Getur lesið tölur upp í 10 
 Getur nýtt sér talnalínu við útreikninga. 
 Geti notað tölur og talningu við 

hversdagslegar aðstæður.  
 Þekki algengustu tvívíðu formin 

(hringur, ferningur, þríhyrningur,  
  ferhyrningur o.fl.) og einkenni þeirra. 

 Getur búið til, lýst og haldið áfram með 
einföld mynstur. 

 Þekki formin hringur, ferningur, 
rétthyrningur og þríhyrningur. 

 Geti leyst samlagningardæmi með 
tölum upp í 10 

Innlögn 
Umræður 
Einstaklingsvinna 
Hópavinna 
Sýnikennsla 
Vettvangsferðir 
Kubbar 
talnagrind 
 

Sproti 1a 
Sproti 1a æfingahefti 
Viltu reyna? 
nams.is 
paxel 123 
Rökleikir 
púsla 

Símat – könnun  
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Sept. – des. 
 
 
Tölurnar 1-10 
 

 Skrifa tölustafi 
 Að telja og tilgreina fjölda í misstórum 

söfnum. 
 Geti fundið talnaröðina og 

nágrannatölur 
 Getur fundið óþekkta stærð 

Innlögn 
Umræður 
Einstaklingsvinna 
Hópavinna 
Sýnikennsla 
Vettvangsferðir 
Kubbar 
talnagrind 

Sproti 1a 
Sproti 1a æfingahefti 
Viltu reyna? 
nams.is 
paxel 123 
Litað eftir  
númerum. 
Spil 
Kubbar 
Peningar 
teningar 
 
 

Símat - könnun 

Jan. – maí. 
 
mælingar 
 
 
 

Plús og mínus 
og tölurnar 0-
20 
 

 Getur gert einfalt súlurit. 
 Getur framkvæmt einfalda 

lendamælingu. 

 Getur leyst samlagningardæmi með 
tölum upp í 20. 

 Getur leyst frádráttardæmi með tölum 
upp í 20. 

 Þekkir hugtökin plús, samlagning og 
summa. 

 Þekkir hugtökin frádráttur og 
mismunur. 

 Þekkir hugtakið jafnt og. 
 

Innlögn 
Umræður 
Einstaklingsvinna 
Hópavinna 
Sýnikennsla 
Vettvangsferðir 
Kubbar 
talnagrind 

Sproti 1b 
Viltu reyna? 
Nams.is 
Paxel123 
Litað eftir  
númerum. 
Spil 
Kubbar 
Peningar 
teningar 
 

 

 

 
 
 

   

 

 

 


