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  Kennsluáætlun – vor 2021 
Námsgrein: Íslenska 

Bekkur:1.bekkur 
Kennarar:Ása Björg Freysdóttir, Berglind Sigurðardóttir og Erla Ólafsdóttir 

Tímabil Efnisþættir - inntak Námsefni Námsmat 

 
23-27.ágúst 

Nemendur eigi  að flokka, raða ef til vill eftir mismunandi 
eiginleikum eða einkennum, t.d. lit, stærð, fjölda. 
 n beri saman söfn eftir stærð n telji munnlega. Tölustafurinn 
1 lagður inn. 

Sproti 1 a, 1 kafli nemendabók og 
æfingahefti. 

Leiðsagnarmat 
 

30.ágúst-3.sept Að telja munnlega og að því að telja með því að draga 
talningarstrik. Í hvoru eru færri? Eru jafn margir hlutir í 
söfnunum? Tölustafurinn 2 lagður inn. 

Sproti 1 a, 2 kafli nemendabók og 
æfingahefti. 

 

6-10 sept.. Í þessum kafla er sjónum einkum beint að algengustu tvívíðu 
formunum, athugað hverjir eru helstu eiginleikar þeirra og 
einkenni og hvar þau birtast í hinu daglega umhverfi 
nemenda. Tölustafurinn 4 lagður inn 

Sproti 1 a, 3 kafli nemendabók og 
æfingahefti 

 

13-17.sept. Síðari hluti kaflans fjallar um mynstur. Nemendur læra að 
bera kennsl á, lýsa og búa til einföld mynstur með því að 
endurtaka formin í mynstrinu. Tölustafurinn 5 lagður inn. 

Sproti 1 a, 3 kafli nemendabók og 
æfingahefti 

 

20.-27.sept Í þessum kafla er hin formlega hlið stærðfræðinnar kynnt 
með tölustöfunum 1, 2 og 3. Til að merking þessara tákna 
verði skýr í hugum nemenda er unnið með alls kyns söfn þar 
sem fjöldinn er 1, 2 eða 3. Þetta á að sýna nemendum að 
tölustafirnir tákna ákveðinn fjölda. Einnig er röð talnanna 
tekin fyrir, bæði munnlega og skriflega. Þegar skilningur 
nemenda á tölum er í mótun er mikilvægt að þeir kynnist 
ólíkum aðferðum við að sýna stærðir talna. Tölustafurinn 6 
lagður inn. 

Sproti 1 a, 4 kafli nemendabók og 
æfingahefti 

 

27.sept-1.okt. Í þessum kafla er vinnan með tölustafina víkkuð út með því 
að taka fyrir tölurnar 4, 5 og 6. Í kaflanum er sérstök áhersla 
lögð á þrjú atriði:Að skrifa tölustafi, að telja og tilgreina fjölda 
í misstórum söfnum. 

Sproti 1 a, 4 kafli nemendabók og 
æfingahefti 
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Talnaröðina og nágrannatölur, þ.e. talan á undan og talan á 
eftir ákveðinni tölu. 

4.-8.október. Í þessum kafla er vinnan með tölustafina víkkuð út með því 
að taka fyrir tölurnar 4, 5 og 6. Í kaflanum er sérstök áhersla 
lögð á þrjú atriði:Að skrifa tölustafi, að telja og tilgreina fjölda 
í misstórum söfnum. 
Talnaröðina og nágrannatölur, þ.e. talan á undan og talan á 
eftir ákveðinni tölu. Tölustafurinn 7 lagður inn. 

Sproti 1 a, 5 kafli nemendabók og 
æfingahefti 

 

11.-15.okt. Í þessum kafla er vinnan með tölustafina víkkuð út með því 
að taka fyrir tölurnar 4, 5 og 6. Í kaflanum er sérstök áhersla 
lögð á þrjú atriði:Að skrifa tölustafi, að telja og tilgreina fjölda 
í misstórum söfnum. 
Talnaröðina og nágrannatölur, þ.e. talan á undan og talan á 
eftir ákveðinni tölu. Tölustafurinn 8 lagður inn. 

Sproti 1 a, 1 5 kafli nemendabók og 
æfingahefti. Unnið í hefti frá 
skólavefinum.  
https://skolavefurinn.is/system/files/sk
olavefurinn_efni/flettibaekur/krakkabae
kur/lita-og-verkefnabok/00-
LITA%20OG%20VERKEFNABOK-
EIN%20HEILD.pdf 
 

 

18.-21.okt.  Að skrifa tölustafi, að telja og tilgreina fjölda í misstórum 
söfnum. 
Talnaröðina og nágrannatölur, þ.e. talan á undan og talan á 
eftir ákveðinni tölu. Tölustafurinn 9 lagður inn. 

Sproti 1a. kafli 5 nemendabók og 
æfingahefti. Stærðfræðihefti. 

 

22.-26.  VETRARLEYFI   

27.-29.okt Að skrifa tölustafi, að telja og tilgreina fjölda í misstórum 
söfnum. 
Talnaröðina og nágrannatölur, þ.e. talan á undan og talan á 
eftir ákveðinni tölu. Talan 10 er lögð inn 

Sproti 1a. kafli 5 nemendabók og 
æfingahefti. Stærðfræðihefti. 

 

1.-5.nóv Loftbóluvika. Ókláruð verkefni unnin. Loftbóluvika. Ókláruð verkefni unnin.  

8.-12.nóv Spæjararnir 1. og unnið í hefti með tölustafina frá 
skólavefnum. 

Spæjararnir 1. Hefti frá skólavefnum. 
 

15.-19.nóv Spæjararnir 1. og unnið í hefti með tölustafina frá 
skólavefnum. 

Spæjararnir 1. Hefti frá skólavefnum 
 

22.-26.nóv. Spæjararnir 1. og unnið í hefti með tölustafina frá 
skólavefnum. 

Spæjararnir 1. Hefti frá skólavefnum 
 

29.nóv-3.des Spæjararnir 1. Unnið í jólahefti sem tengist stærðfræði og 
íslensku. 

Spæjararnir 1. Samþætting á íslensku, 
stærðfræði og skapandi föndri og list. 

 

6.-10.des 
Unnið í jólahefti sem tengist stærðfræði og íslensku. 

Samþætting á íslensku, stærðfræði og 
skapandi föndri og list. 

 

https://skolavefurinn.is/system/files/skolavefurinn_efni/flettibaekur/krakkabaekur/lita-og-verkefnabok/00-LITA%20OG%20VERKEFNABOK-EIN%20HEILD.pdf
https://skolavefurinn.is/system/files/skolavefurinn_efni/flettibaekur/krakkabaekur/lita-og-verkefnabok/00-LITA%20OG%20VERKEFNABOK-EIN%20HEILD.pdf
https://skolavefurinn.is/system/files/skolavefurinn_efni/flettibaekur/krakkabaekur/lita-og-verkefnabok/00-LITA%20OG%20VERKEFNABOK-EIN%20HEILD.pdf
https://skolavefurinn.is/system/files/skolavefurinn_efni/flettibaekur/krakkabaekur/lita-og-verkefnabok/00-LITA%20OG%20VERKEFNABOK-EIN%20HEILD.pdf
https://skolavefurinn.is/system/files/skolavefurinn_efni/flettibaekur/krakkabaekur/lita-og-verkefnabok/00-LITA%20OG%20VERKEFNABOK-EIN%20HEILD.pdf
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13.-17.des 
Unnið í jólahefti sem tengist stærðfræði og íslensku. 

Samþætting á íslensku, stærðfræði og 
skapandi föndri og list. 

 


