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Kennsluáætlun Fossvogsskóla haustið 2020 
 

 

Námsgrein: Í 

Bekkur: 1. bekkur 

Kennarar: Kristjana Ósk Howard (Jana), Guðrún Þorsteinsdóttir og Sigríður Guðmundsdóttir (Systa) 

 

Námsgögn 
Veturinn 2020-2021 verður unnið eftir hugmyndafræði Zankov  í 1. bekk í Fossvogsskóla en einnig 

verður stuðst við Sprota og Numicon. 

Zankov 

Sálfræðingurinn og uppeldisfræðingurinn Zankov var nemandi Lev Vygotsky. Hugmyndafræði hans 

byggir á að örva vitsmunaþroska barna með stærðfræðilegum umræðum og fjölbreyttum, krefjandi 

verkefnum.  

Sproti 

Sproti er kennslubók í stærðfræði fyrir yngsta stig grunnskóla. Í Sprota er lögð áhersla á margs konar 

kennsluaðferðir og misþung verkefni. Markmiðin eru skýr og hvert viðfangsefni tekið fyrir á 

fjölbreyttan hátt. Textar eru stuttir og auðlesnir.  

Numicon 

Numicon eru hlutbundin námsgögn ætluð nemendum sem eru að byrja að læra stærðfræði og 

nemendum sem eiga við stærðfræðiörðugleika að stríða.  

Ítarefni s.s. vinnublöð og sérvalin verkefni. Sætisgildiskubbar, kubbar, sentíkubbar, talnagrindur, 

rökkubbar, hlekkir, brotabútar, kennslupeningar, form, mælistikur, málbönd, smáhlutir, pinnabretti, 

vogir o.fl.  

 

Lykilhæfni 
Nútímasamfélag gerir margar og oft mótsagnakenndar kröfur til þegnanna. Hlutvert skólakerfisins er 

m.a. að búa einstaklinginn undir áskoranir og verkefni daglegs lífs og hjálpa honum að fóta sig í flóknu 

samhengi náttúru og samfélags, hluta og hugmynda (Aðalnámskrá grunnskóla, bls. 24). 
 

Námshæfni 
Námshæfni er [...] undirstöðuþáttur í öllu skólastarfi og byggist á sjálfsskilningi og áhuga. Námshæfni 

felur einnig í sér að þekkja eigin styrkleika og veikleika og vera fær um að taka ákvarðanir á þeim 

grunni. Námshæfni byggist á eðlislægri forvitni barna og ungmenna, áhugahvöt þeirra, trú á eigin getu 
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og hæfileika til að beita hæfni sinni í margvíslegum viðfangsefnum á uppbyggilegan hátt. (Aðalnámskrá 

grunnskóla, bls. 26).  

 

Hér fyrir neðan koma lykilhæfni og námshæfni sem unnið er með í námsgreininni:  
 

Lykilhæfni:  
Tjáning og miðlun 

Nemendur taka virkan þátt í umræðum og hlusta á aðra af athygli. Þeir æfast í að tala fyrir fram hóp, 

segja frá afmörkuðu viðfansefni og færa rök fyrir máli sínu. 

 

Skapandi og gagnrýn hugsun 

Nemendur sýna frumkvæði og vinna á skapandi hátt að lausn verkefna.  

 

Sjálfstæði og samvinna 

Nemendur æfast í að vinna með öðrum og fara eftir einföldum fyrirmælum í máli og myndum. 

 

Nýting miðla og upplýsinga 

Nemendur afla sér upplýsinga munnlega (biðja um aðstoð) og í texta og miðla upplýsingum til 

annarra. 

 

Ábyrgð og mat á eigin námi 

Nemendur fara eftir fyrirmælum, eru einbeittir í verkefnavinnu, nýta tíma sinn vel og passa upp á 

eigur sínar. 

 

Námshæfni: 
Að kunna að fara með tungumál og verkfræði stærðfræðinnar  

Markmiðið er að nemendur: 

• skrái tölulegar upplýsingar um sjálfan sig  

• geti notað einföld stærðfræðitákn og tengt þau við daglegt mál  

• safni gögnum og skrái í súlurit  

• leysi verkefni í samvinnu við skólafélaga sína 

• noti mismunandi hjálpargögn við lausnir verkefna t.d. talnagrindur, numicon og talnalínur 

• leysi verkefni úr daglegu umhverfi sínu þar sem þarf að leggja saman og draga frá  

• þjálfist í að nota þekkingu sína á tölum við hugarreikning  

• þjálfist í notkun stærðfræðilegra hugtaka og auki skilning sinn á þeim 
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 Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar  

Markmiðið er að nemendur: 

• leysi þrautir þar sem beita þarf útreikningum  

• geti unnið í samvinnu við aðra að lausnum stærðfræðiverkefna  

• setji fram tilgátur og geri tilraunir með áþreifanlegum gögnum  

• noti stærðfræði til að finna lausnir á verkefnum sem tengjast daglegu lífi og geri sér grein 

fyrir verðgildi peninga  

• vinni með tímatal, t.d. tímaröð atburða og dagatal  

 

Tölur og reikningur  

Markmiðið er að nemendur: 

• læri að þekkja talnagildi og talnaröð frá 1 – 100   

• læri að skrifa tölustafi 

• kynnist talnalínu  

• kynnist tugakerfinu 

• kynnist oddatölum og sléttum tölum 

• vinni með stærð talna og kynnist hugtökunum helmingur, stærra en, minna en og jafnt og 

• vinni með talnaþulur og orðaþrautir  

• kynnist því hvernig einföld brot eru notuð í daglegu lífi  

 

 

Algebra  

Markmiðið er að nemendur: 

• leiti að mynstrum í umhverfinu 

• geti spáð fyrir um framhald mynsturs  

• tákni gefið mynstur með mismunandi gögnum, t.d. kubbum, litum, orðum, hljóðum eða 

teikningum.  

• flokki rökkubba eða safn smáhluta eftir eiginleikum og rökstyðji flokkun sína 

 

Rúmfræði og mælingar  

Markmiðið er að nemendur: 

• læri heiti grunnforma (ferningur, ferhyrningur, þríhyrningur, hringur)  

• þjálfist í ýmiss konar byggingarleikjum  
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• skoði þrívíða hluti, t.d. umbúðir, lýsi þeim, beri þá saman og flokki eftir eiginleikum, t.d. 

lögun, stærð eða þyngd 

• raði hlutum eftir eiginleikum  

• mæli lengd hluta í umhverfinu með stöðluðum og óstöðluðum einingum  

• geti rannsakað og gert tilraunir með rúmfræði á einfaldan hátt með því að nota hlutbundin 

gögn 

• geti borið saman niðurstöður mismunandi mælinga 

• fari í leiki þar sem notuð eru hugtök sem tengjast staðsetningu s.s. fyrir framan, aftan, ofan, 

neðan, til hliðar, nálægt, norður, suður, austur, vestur  

• vinni með hugtökin dagur, vika, mánuður og ár 

 

 

Tölfræði og líkindi  

Markmiðið er að nemendur: 

• noti áþreifanlega hluti til að gera súlurit  

• taki þátt í umræðum um þær upplýsingar sem súluritin gefa. Af hverju er mest ? Af hverju er 

minnst ? Hverju munar ? Hve mikið samtals ? 

• geti safnað gögnum í umhverfi sínu, talið flokkað og skráð og lesið úr niðurstöðum sínum  

 

Grunnþættir menntunar: 
Aðalnámskrá grunnskóla leggur áherslu á sex grunnþætti menntunar. Þeir eru:  

læsi – sjálfbærni – lýðræði og mannréttindi – jafnrétti – heilbrigði og velferð - sköpun 

Í þessari námsgrein vinna nemendur með alla framangreinda þætti.  

 

Lokanámsmat:  
Námsmat þarf að fara fram jafn og þétt á námstímanum, vera fjölbreytt og endurspegla áherslur í 
kennslu og taka mið af nemendahópnum. Námsmat þarf að vera áreiðanlegt, óhlutdrægt, heiðarlegt 
og sanngjarnt gagnvart nemendum og aðlagað að sérþörfum nemenda í hópnum. Því þurfa allir þættir 
námsins að liggja til grundvallar námsmati; þekking, leikni og hæfni með hliðsjón af hæfniviðmiðum 
aðalnámskrár (Aðalnámskrá grunnskóla, bls. 55-57).  
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Kennsluáætlun Fossvogsskóla viku fyrir viku haustmisseri 2020 
 

Námsgrein: 

  
Vikan Viðfangsefni/  

markmið 
Námsefni Námsmat Annað  

31.8-4.9 Mynsturgerð á 

fjölbreyttan hátt. 

Nemendur æfast 
í að nota 
áþreifanlega 
hluti til að gera 
súlurit og taka 
þátt í umræðum 
um þær 
upplýsingar sem 
súluritin gefa, 
tenging við 
afmælismánuði 

 

Numicon Leiðsagnarmat: 
kennari fylgist með 
og metur hæfni 
nemenda til að tjá 
sig , hlusta á talað 
mál og taka þátt 
sem áhorfandi. 
 
Námsframvinda og 
staða nemenda 
metin jafnóðum í 
daglegu starfi. 

 

Nemendur vinna 
með afmælisdaga, 
tenging við 
mánaðarvísuna 
(lífsleikni/ 
samfélagsfræði). 
 

 
 

 

 

7.9-11.9 

Dagur læsis 

(8.9) 

Margir-fáir 

hægri-vinstri 

efst-neðst            

á milli, í 

miðjunni, lína, 

strik og punktur. 

Zanokv Leiðsagnarmat: 
kennari fylgist með 
og metur hæfni 
nemenda til að tjá 
sig , hlusta á talað 
mál og taka þátt 
sem áhorfandi. 
 
Námsframvinda og 
staða nemenda 
metin jafnóðum í 
daglegu starfi. 

 

 

14.9-18.9 

Dagur 
íslenskrar 
náttúru 
(16.9) 
 

Mikið-lítið      

uppi-niðri         

flest-fæst             

jafn margir. 

Zankov Leiðsagnarmat: 
kennari fylgist með 
og metur hæfni 
nemenda til að tjá 
sig , hlusta á talað 
mál og taka þátt 
sem áhorfandi. 
 
Námsframvinda og 
staða nemenda 
metin jafnóðum í 
daglegu starfi. 
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21.9-25.9 Fleiri en, færri 

en, jafn margir, 

punktur á línu, 

punktur fyrir 

utan línu. Mest, 

minnst og jafn 

mikið. 

Zankov Leiðsagnarmat: 
kennari fylgist með 
og metur hæfni 
nemenda til að tjá 
sig , hlusta á talað 
mál og taka þátt 
sem áhorfandi. 
 
Námsframvinda og 
staða nemenda 
metin jafnóðum í 
daglegu starfi. 

 

 

28.9-2.10 Tala, tölustafur, 

talan 1 og 4, bein 

lína og bogin 

lína. 

Zanokv Leiðsagnarmat: 
kennari fylgist með 
og metur hæfni 
nemenda til að tjá 
sig , hlusta á talað 
mál og taka þátt 
sem áhorfandi. 
 
Námsframvinda og 
staða nemenda 
metin jafnóðum í 
daglegu starfi. 

 

 

 

5.10-9.10 

Skipulags-

dagur (6.9) 

Strik, talan 6, 

jafnt og, 

jafnaðarmerkið. 

Zankov Leiðsagnarmat: 
kennari fylgist með 
og metur hæfni 
nemenda til að tjá 
sig , hlusta á talað 
mál og taka þátt 
sem áhorfandi. 
 
Námsframvinda og 
staða nemenda 
metin jafnóðum í 
daglegu starfi. 

 

 

12.10-16.10 

Foreldra-

dagur (12.10) 

Talan 9, stærri 

en, minni en, 

ójafnt, 

venslatákn, talan 

5 og hálflína. 

 Leiðsagnarmat: 
kennari fylgist með 
og metur hæfni 
nemenda til að tjá 
sig , hlusta á talað 
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mál og taka þátt 
sem áhorfandi. 
 
Námsframvinda og 
staða nemenda 
metin jafnóðum í 
daglegu starfi. 

 

19.10-23.10 

Vetrarleyfi 

(22.10 – 

23.10) 

Talan 3, 

mismunandi 

línur, talan 2, 

brotin lína og 

hlekkur. 

Zankov Leiðsagnarmat: 
kennari fylgist með 
og metur hæfni 
nemenda til að tjá 
sig , hlusta á talað 
mál og taka þátt 
sem áhorfandi. 
 
Námsframvinda og 
staða nemenda 
metin jafnóðum í 
daglegu starfi. 

 

 

26.10-30.10 

Vetrar-leyfi 

(26.10) 

Talan 7, 

hornpunktur og 

talan 8. 

Zankov Leiðsagnarmat: 
kennari fylgist með 
og metur hæfni 
nemenda til að tjá 
sig , hlusta á talað 
mál og taka þátt 
sem áhorfandi. 
 
Námsframvinda og 
staða nemenda 
metin jafnóðum í 
daglegu starfi. 

 

 

2.11-6.11 Flokkun (hlutir 

sem passa ekki 

saman), 

náttúrlegar tölur, 

hve mikið 

stærra? 

Zankov Leiðsagnarmat: 
kennari fylgist með 
og metur hæfni 
nemenda til að tjá 
sig , hlusta á talað 
mál og taka þátt 
sem áhorfandi. 
 
Námsframvinda og 
staða nemenda 
metin jafnóðum í 
daglegu starfi. 
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9.11-13.11 

Baráttu-

dagur gegn 

einelti (8.11) 

Flokka og raða í 

röð, stígandi röð, 

fallandi röð, hve 

mörgum fleiri? 

Zankov Leiðsagnarmat: 
kennari fylgist með 
og metur hæfni 
nemenda til að tjá 
sig , hlusta á talað 
mál og taka þátt 
sem áhorfandi. 
 
Námsframvinda og 
staða nemenda 
metin jafnóðum í 
daglegu starfi. 

 

 

16.11-20.11 

Dagur 

íslenskrar 

tungu (16.11) 

Dagur 

mannréttinda 

(20.11) 

Talnalína 

náttúrlegra talna, 

eiginleikar 

talnalínunnar, 

leggja saman. 

Reikniaðgerðin 

samlagning. 

Zankov Leiðsagnarmat: 
kennari fylgist með 
og metur hæfni 
nemenda til að tjá 
sig , hlusta á talað 
mál og taka þátt 
sem áhorfandi. 
 
Námsframvinda og 
staða nemenda 
metin jafnóðum í 
daglegu starfi. 

 

 

23.11-27.11 

Skipulags-

dagur (26.11) 

Opinn og lokaður 

ferill og 

eiginleikar þeirra. 

Taknið + (plús) 

Zankov Leiðsagnarmat: 
kennari fylgist með 
og metur hæfni 
nemenda til að tjá 
sig , hlusta á talað 
mál og taka þátt 
sem áhorfandi. 
 
Námsframvinda og 
staða nemenda 
metin jafnóðum í 
daglegu starfi. 

 

 

30.11-4.12 Plúsheiti, 

summa, lokaðir 

og brotnir ferlar, 

horn og hliðar. 

Zankov Leiðsagnarmat: 
kennari fylgist með 
og metur hæfni 
nemenda til að tjá 
sig , hlusta á talað 
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mál og taka þátt 
sem áhorfandi. 
 
Námsframvinda og 
staða nemenda 
metin jafnóðum í 
daglegu starfi. 

 

7.12-11.12 Eiginleikar 

beinnar línu, 

striks og hálflínu. 

Að nefna ólíkar 

tegundir lína. 

Hluti af talnalínu 

náttúrlegra 

talna. Liður í 

plúsheiti. 

Zankov Leiðsagnarmat: 
kennari fylgist með 
og metur hæfni 
nemenda til að tjá 
sig , hlusta á talað 
mál og taka þátt 
sem áhorfandi. 
 
Námsframvinda og 
staða nemenda 
metin jafnóðum í 
daglegu starfi. 

 

 

14.12-18.12 

Jóla-

skemmtanir 

(18.12) 

Plúsheiti, liður, 

summa, heiti á 

línum, myndrit 

og talan 0. 

Zankov Leiðsagnarmat: 
kennari fylgist með 
og metur hæfni 
nemenda til að tjá 
sig , hlusta á talað 
mál og taka þátt 
sem áhorfandi. 
 
Námsframvinda og 
staða nemenda 
metin jafnóðum í 
daglegu starfi. 

 

 

4.1-8.1 

Þrettándinn 

(6.1) 

Að lesa úr 

súluriti, ólíkar 

aðferðir við 

talningu 

(sérstaklega við 

að telja áfram), 

ferlar sem 

skerast og 

skurðpunktar. 

Zankov Leiðsagnarmat: 
kennari fylgist með 
og metur hæfni 
nemenda til að tjá 
sig , hlusta á talað 
mál og taka þátt 
sem áhorfandi. 
 
Námsframvinda og 
staða nemenda 
metin jafnóðum í 
daglegu starfi. 
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11.1-15.1 Reikniaðgerðin 

frádráttur, 

frádráttarmerkið 

– (mínu), 

mínusheiti, 

mismunur og 

orðadæmi. 

Zankov Leiðsagnarmat: 
kennari fylgist með 
og metur hæfni 
nemenda til að tjá 
sig , hlusta á talað 
mál og taka þátt 
sem áhorfandi. 
 
Námsframvinda og 
staða nemenda 
metin jafnóðum í 
daglegu starfi. 

 

 

 

 
 


