Kennsluáætlun – vor 2022
Námsgrein: Stærðfræði
Bekkur:1.bekkur
Kennarar:Ása Björg Freysdóttir, Berglind Sigurðardóttir og Erla Ólafsdóttir.

Tímabil
4.-8. janúar

10.-14. janúar

17.-21. janúar

Efnisþættir - inntak

Námsefni

Telji og tilgreini mismunandi fjölda. Læri um tölustafina 7 og
8
Skrifa tölustafina 7 og 8
Geti talið upphátt upp í 20.
Læri um tölustafina 9 og 10 og geti skrifað þá.
Viti hvaða tölur eru á undan og eftir.
Skrifi tölustafi rétt.
Vinni með talnalínu og geti staðsett tölustafi á línunni.
Beri saman stærðir
Mæli lengdir.
Skoði hugtökin langur / lengra / lengst. stuttur / styttra /
styst. Noti ýmiskonar óstaðlaða hluti til mælinga.

Sproti 1b. Nemendabók 3-7 og
æfingahefti samhliða blaðsíðum úr
nemendabók.
Áþreifanleg hjálpartæki eins og kubbar.
Sproti 1b nemendabók bls 8-17 og
æfingahefti.
Áþreifanleg hjálpartæki eins og kubbar.

Læri og skrifi vikudagana. Kynnist táknunum + og 24.-28. janúar

Noti ýmiskonar óstaðlaða hluti til mælinga.

Læri og skrifi vikudagana. Kynnist táknunum + og -

Sproti 1b
bls 18-21 nemendabók og æfingahefti.
Lengdarmælingar við ýmsar aðstæður
og með mismunandi hjálpartækjum,
bönd reglustikur og líkamshlutar.
Sproti 1b nemendabók.
Bls 22 -29 og æfingahefti.
Dagatal og krónupeningar.

01.-05. febrúar

Leggi saman tölur og draga frá. Samlagning og
frádráttur. Hundraðdaga hátíð!

Sproti 1b nemendabók 30-33
og æfingahefti. Ítarefni og aukaverkefni.
Áþreifanleg hjálpartæki eins og kubbar.
Talnamottur, teningar og baunapokar.

08.-12. febrúar

Unnið með samlagning

Sproti 1b nemendabók og
æfingahefti 34-37. Kubbar og
talnagrindur.

15.-19. febrúar

Leikur að læra.

Talnamottur. Teningar og baunapokar.

[Sláðu inn hér]
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Símat

Fossvogsskóli – Haðalandi 26, 108 Reykjavík, sími 568 0200
... vertu til að leggja hönd á plóg ...

[Sláðu inn hér]

Skipta tölunum og skoðum talnavini talnanna 5,7 og 10.
Unnið með samlagningu og frádrátt.

22.-23. febrúar
22-26. febrúar
01-05. Mars
08-12. Mars

VETRARLEYFI
Unnið áfram með frádrátt.
Leikur að læra
Unnið með frádrátt og samlagningu. Leikur að læra
stöðvar.
Óunnar blaðsíður kláraðar. Leikur að læra á öllum
stöðvum.

15-19. Mars

Skrifi tölurnar 10 – 20

22-26. Mars

Geti talið áfram og afturábak upp í 20. Telji aðra hverja tölu
og þriðju hverja tölu. Skipti tölum upp í 20 í söfn með 10 og 5
í hverju

29.mars-02. apríl
05-09. apríl

PÁSKAHÁTÍÐ

Sproti 1b bls 38-41 og æfingahefti.
Talnamottur, teningar og baunapokar.

Sproti 1b. bls 42-45 og æfingahefti.
Bingo og talnamottur.
Sproti 1b. bls 45-47 og æfingahefti.
samlagningar og frádráttar bingo.
Talnamottur. Teningar og baunapokar.
Sproti nemendabók
Áþreifanleg hjálpartæki eins og kubbar.
1-20 kubbar.
Bréfaklemmur og spilapeningar. Sproti
1B bls 50-53 og æfingahefti.

Sproti nemendabók 1b. bls 54-55 og
æfingahefti.

Geti talið áfram og afturábak upp í 20. Telji aðra hverja tölu
og þriðju hverja tölu. Skipti tölum upp í 20 í söfn með 10 og 5
í hverju.
Leikur að læra.
Skipti tölum í tugi og einingar. Talning upp í 20.

Sproti 1B
bls 56-57

19-23. apríl
22
26-30. apríl

Vinni með tíuvini og tuttuguvini.

Ítarefni, kubbar spil.

Skipta tveggja stafa tölum upp í tugi og eininga. Vinna með
tölur frá 1-20.

03-07. maí

Þekki þrívið rúmfræðileg form. öðlist reynslu af eiginleikum
og einkennum formanna
Skoði eiginleika og einkenni þríviðra forma. Þekki
rúmfræðileg form í hinu daglega lífi.
Skoði eiginleika og einkenni þríviðra forma. Þekki
rúmfræðileg form í hinu daglega lífi.

Teningar, spilapeningar og
kennslupeningar. Sproti 1B
bls 62-65 og æfingahefti.
Sproti 1B bls 66-69 og æfingahefti.

12-16. apríl

10-14. maí 13.
uppstigningard

17-21. maí

[Sláðu inn hér]

Kubbar. Kennslupeningar.
Verkefnablöð.
Sproti 1B bls 58-61 og æfingahefti.
Mottur og baunapokar.

Sproti 1B bls 70-71 æfingahefti og
ítarefni.
Sproti 1.b. bls 72. Æfingahefti klárað og
ítarefni í boði. Spil.
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24-28. maí

Leikur að læra.

Annar í hvítasunnu

31. maí-04. júní
07-11. Júní

Leikur að læra.

Kubbar, form, teningar, baunapokar
og boltar.
Leikur að læra.

Símat

SKÓLASLIT

[Sláðu inn hér]
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