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  Kennsluáætlun – vor 2019 
Námsgrein: 2. bekkur. 

Tímabil Efnisþættir - inntak Námsgögn Námsmat 

Vika 2 
7. – 11. janúar 

Samhverfa. 
Spegilmyndir. 
Að nemendur: 

Viti hvað spegilás þýðir. 
Læri að teikna láréttan og lóðréttan spegilás. 
Kunni að finna spegilás og geti teiknað hann í myndir. 
Læri hvað hugtökin samhverfa og spegilmynd merkja. 
Læri að tvöfalda myndir með því að teikna spegilmyndina. 
Búa til samhverfar myndir, bæði teikna og klippa út. 

 

Sproti 2b nemendabók 8. Kafli 
  
Sproti 2b Æfingarhefti  fylgir með 
vinnunni í vetur og auk þess verða 
einstaklingsverkefni 

 
Símat: Í lok hvers kafla fer 
fram athugun á því hvernig 
nemendur skildu efnið. 

Vika 3 
14. – 18 janúar 

Tvöfalt meira og helmingi minna. Þjálfun með 
peningaupphæðir, lengdir og fjölda. 
Að tvöfalda og einkum að helminga er einnig tengt 
samhverfu og byggist á fyrri kafla. 
Að nemendur: 
Þrói með sér ákveðna staðreyndaþekkingu um tvöföldun, 
þeir viti að talan 12 er tvöfalt stærri en talan 6. 
Þrói skilvirkar reikningsaðferðir til að tvöfalda stærri tölur. 

Að tvöfalda og helminga í daglegu lífi. 
Að tvöfalda og helminga fjölda  
Að tvöfalda og helminga með speglun 

Að tvöfalda og helminga peningaupphæðir 
 
 

 

Sproti 2b nemendabók 9. Kafli,  
 
Sproti 2b Æfingarhefti  
 
Kennslupeningar 

 

Vika 4  
21. -25. janúar  
 

Sléttar og oddatölur – önnur hver tala 
Að nemendur: 

Læri um sléttar tölur og oddatölur. 
Kanni hvort hægt sé að skipta mismunandi söfnum í tvo 
jafn stóra hluta.  

Geti hoppað á annarri hverri tölu á talnalínu 

Sproti 2b nemendabók  9. Kafli,   
  
Sproti 2b Æfingarhefti  
 

 



2 
 

 

 
Vika 5  
28. janúar – 1. 
febrúar 

 
 
 

 

Sproti 2b nemendabók  9. Kafli 
10. Kafli  
  
Sproti 2b Æfingarhefti  
 

 

Könnun 9. kafli  

Vika 6 
4. – 8. febrúar  

Reikningur með tölum upp í 100. Áhersla á tvær ólíkar 
aðferðir í samlagningu og frádrætti tveggja stafa talna. þ.e. 
að reikna á kúlnabandi og á tómri talnalínu og að skipta 
tölum í tugi og einingar. Peningar eru notaðir til að gera 
verkefnin áþreifanleg. 

Sproti 2b nemendabók  10. Kafli 
  
Sproti 2b Æfingarhefti  

 

 

Vika 7 
11. – 15. febrúar   

Sproti 2b nemendabók  10. Kafli,  
áframhald 

 

 

Vika 8  
18. – 22. febrúar   

Sproti 2b nemendabók  10. Kafli, 
áframhald 

 

Könnun 10. kafli  

 

Vika 9 
25. febrúar – 1. 
mars  
Vetrarfrí  

Flatarmál.   
Nemendur læra að bera saman stærð flata. 

Sproti 2b nemendabók  11. Kafli, 
  
Sproti 2b Æfingarhefti  

 

 

Vika 10 
4. -8. mars 
 

Reikningur tölur upp í 100. 
Skipting talna eftir sætum í tugi og einingar. 
Orðadæmi 
Að nemendur: 
Kynnist stærðfræði í daglegu lífi. 
Kynnist uppbyggingu talnakerfi okkar í tugi og einingar 

Sproti 2b nemendabók   Kafli 11.  

Könnun 11. kafli 

Vika 11 
11. -15. mars 

 
Sproti 2b nemendabók   Kafli 12.  

 
 

Vika 12 
18. -22. mars 

 
Sproti 2b nemendabók   Kafli 12.  

 
Könnun 12. kafli 

 
 
Vika 13 
25. – 29. mars 

 
Marghyrningar og hringir. Rúmfræðileg form, hringir, 
þríhyrningar, ferhyrningar, fimmhyrningar og sexhyrningar 
Að nemendur: 

 
Sproti 2b nemendabók   Kafli 13. 

 

 

 



3 
 

Viti að rétthyrningur er með öll hornin rétt ( 90 gráður) og 
að ferningur er jafnframt rétthyrningur þar sem allar 
hliðarnar eru jafn langar. 

 

Vika 14 
1. – 5. apríl 

Klára þær blaðsíður sem nemendur hafa ekki náð að 
vinna. 

Sproti 2b nemendabók  Kafli 13. 
Loftbóluvika 

Könnun 13. kafli  

Vika 15  
8. -12. apríl 

Að nemendur: 

skoði lögun hluta og ræði um eiginleika og notagildi 
 

Föndrað úr formum 

 

Vika 16 
15. – 19. apríl 
 

Páskafrí  
 

Vika 17 
22. – 26. april 

Rúmfræðiform. 
Kynnist þrívíðum formum þ.e.  

Að nemendur: 
Kynnist heitum, eiginleikum og einkennum, sívalinga, 
ferstrendinga,  kúlum og píramídum.  
Geti borið kennsl á þessi form í daglegu lífi og á myndum. 
Læri að nota hugtök eins og horn, hliðarbrún, og flötur 
þegar þrívíðum formum er lýst 

Sproti 2b. nemendabók Kafli 14 

 

 

Vika 18 
29. apríl – 3. maí  

Sproti 2b. nemendabók kafli 14 
áframhald. 
Sproti 2b Æfingarhefti  

 

 

Vika 19 
6. -10 maí   

Sproti 2b. nemendabók kafli 14. 
áframhald. 
Sproti 2b Æfingarhefti  

 

Könnun 14 kafli  

Vika 20 
13. – 17. maí  
 

 Stræðfræðistöðvar 
 
Lokapróf 

Vika 21 
20. – 24. maí  Þemadagar  

 

Vika 22 
27. - 31. maí  

Margföldunarleikir, unnið með form Stærðfræðistöðvar útikennsla 
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Vika 23  
3. – 7. júní  

Spil tengd stærðfræði 

Að þjálfa nemendur í notkun samlagningar og annarra 
reikningsaðgerða. 

Efla rökhugsun skapa áhuga fyrir stærðfræði og ná fram 
áhuga. 

 

Stærðfræðistöðvar / spil 

 


