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  Kennsluáætlun – haust 2019 
Stærðfræði: 2. bekkur. 

Tímabil Efnisþættir – inntak Námsgögn Námsmat 

 

26.8 – 13.9 

(3 vikur) 

 

Tölur og reikningur 

• nemandi vinnur með uppbyggingu tugakerfisins 
s.s eining, tug og hundrað  

• nemandi vinnur með talnavini og tíuvini 

• nemandi vinnur með talnalínur og talnaraðir 
 

Rúmfræði og mælingar 

• nemandi æfist í að mæla með stöðluðum og 
óstöðluðum mælieiningum 

• nemandi kynnist og vinnur með metra og 
sentímetra 

 

Samþætting námsgreina 

• íslenska, nemandi skoða lengdir hvala út frá 
stöðluðum og óstöðluðum mælieiningum 
 

 

bókin Hvalir 

Sproti 2a 

Numicon 

Einingakubbar 

Staðlaðar og óstaðlaðar 

mælieiningar 

 

 

Leiðsagnarmat:       

Kennari fylgist með og 

metur hæfni nemenda til 

að tjá sig , hlusta á talað 

mál og taka þátt sem 

áhorfandi. 

 

 

 

 

16.9– 27.9 

(2 vikur) 

Tölur og reikningur  
 

• nemandi vinnur með tölur frá 0-50 á fjölbreyttan 

• nemandi æfist í samlagningu með tölum frá 0-20 

• nemandi kynnist uppsetningu dæma 
(samlagning) 

 

Bókin Safnið mitt (bók um 

samlagningu) 

Sproti 2a 

Ljósritað efni 

Numicon 

 

Leiðsagnarmat: 

kennari fylgist með og 

metur hæfni nemenda til 

að tjá sig , hlusta á talað 
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• nemandi æfist í að áætla fjölda hluta, telja og 
sannreyna 

 
Samþætting námsgreina 
 

• íslenska, bókin Safnið mitt 

Einingakubbar 

Smádót  

Tússtafla og túss 

 

 

 

mál og taka þátt sem 

áhorfandi. 

 

30.9 – 18.10 

(3 vikur) 

 

 

Tölur og reikningur 

• nemandi vinnur með tölur frá 0 – 100 á 

fjölbreyttan hátt 

• nemandi æfist í frádrætti með tölum frá 0-20 

• nemandi vinnur með íslenska mynt og seðla  

➢ langavitleysa 

➢ búðarleikur 

Samþætting námsgreina 

• íslenska, hugtakið kaup í sögunni um Gilitrutt 

 

Bókin Gilitrutt 

Sproti 2a 

Ljósritað efni 

Numicon 

Einingakubbar 

Smádót  

Tússtafla og túss 

Spil 

Kennslupeningar 

 

 

 

 

Leiðsagnarmat: 

kennari fylgist með og 

metur hæfni nemenda til 

að tjá sig , hlusta á talað 

mál og taka þátt sem 

áhorfandi. 

  

 

21.10 – 15.11  

(4 vikur - 

foreldradagur 

23.10 og 

vetrarleyfi 24.10-

28.10) 

Tölfræði og líkindi 
 

• nemandi vinnur með tölur frá 0 – 100 á 

fjölbreyttan hátt 

• nemandi æfist í að nota hugtökin hæsta/lægsta, 
mikið/lítið og flestir/fæstir 

• nemandi æfist í að búa til og lesa úr súluriti og 
töflu og nýta sér upplýsingarnar 
 

Samþætting námsgreina 

íslenska, vinnum með andheiti og samheiti 

 

Sproti 2a 

Ljósritað efni 

Numicon 

Einingakubbar 

Smádót  

 

 

 

Leiðsagnarmat: 

kennari fylgist með og 

metur hæfni nemenda til 

að tjá sig , hlusta á talað 

mál og taka þátt sem 

áhorfandi. 
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18.11 – 20.12 

(5 vikur - 

skipulagsdagur 

19.11) 

Tölur og reikningur 

• nemandi vinnur með tölur frá 0 – 100 á 

fjölbreyttan hátt 

➢ samlagning 

➢ frádráttur 

➢ orðaþrautir 

• nemandi vinnur með talnalínu í samlagningu og 

frádrættir 

• nemandi kynnist uppsetningu dæma (frádráttur) 

• nemandi vinnur með flokkun talna eftir 

eiginleikum 

➢ tugir 

➢ einingar 

➢ sléttar tölur  

➢ oddatölur 

 

Sproti 2a 

Ljósritað efni 

Numicon 

Einingakubbar 

100 taflan 

Spil 

Smádót  

Talnalínur 

 

Leiðsagnarmat: 

kennari fylgist með og 

metur hæfni nemenda til 

að tjá sig , hlusta á talað 

mál og taka þátt sem 

áhorfandi. 

 

 


