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Lýsing

Stærðfræði þar sem unnið er að hæfniviðmiðum aðalnámsskrár.  Unnið er með stærðfræðibækurnar Sproti 1a og 1b, 
Undirdjúpin samlagning, Viltu Reyna og annað ítarefni. 

Lögð er áhersla á hagnýta kennslu og fjölbreytileg verkefni þar sem tækifæri gefst til að rannsaka og skapa.

Einstaklingsmiðað nám og skýr fagleg markmið í samræmi við aðalnámskrá.

Námsmat: símat þar sem metið er jafnt og þétt yfir allt árið.

VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

SEL stærðfræði 1.bekkur 2018-2019 - Að geta spurt og svarað með stærðfræði

 Sett fram og túlkað einföld reiknilíkön, talnalínur, teikningar og myndrit sem tengjast umhverfi hans og daglegu lífi. 

SEL stærðfræði 1.bekkur 2018-2019 - Að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar

 Notað hugtök og táknmál úr stærðfræði og hentug verkfæri þar með talin hlutbundin gögn.

 Þjálfist í að nota myndmál og frásögn.

 Túlkað og notað einföld stærðfræðitákn, þar með talið tölur og aðgerðamerki.

SEL stærðfræði 1.bekkur 2018-2019 - Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar

 Unnið einn og í samvinnu við aðra við að finna lausnir á viðfangsefnum sem tengjast daglegu lífi með fjölbreyttum 
aðferðum og kynnt niðurstöður sínar, notað hlutbundin gögn og teikningar. 

 Nemandi kann að sýna fjölda með talningarstrikum.

SEL stærðfræði 1.bekkur 2018-2019 - Tölur og reikningur

 Skráð fjölda og reiknað með náttúrulegum tölum, þjálfast í að nota ólíkar lausnaleiðir við útreikninga og skráð svör 
sín með tugakerfisrithætti.

 Notað táknmál stærðfræðinnar.
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  Þjálfist í að nota hentugar aðferðir sem byggja á eigin skilningi við að reikna samlagningar- og frádráttardæmi.

 Nemandi kann að telja upphátt upp að tölunni 10.

 Leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi og umhverfi, með hugarreikningi og skriflegum útreikningum.

 Nemandi kann að bera saman fjölda í tveimur söfnum, hvort er meira eða minna.

SEL stærðfræði 1.bekkur 2018-2019

 Nemandi þekkir tölurnar 1, 2 og 3. Nemandi kann að rita tölurnar,  finna þær úr talnamengjum og skrá á talnalínu.

 Nemandi þekkir tölurnar 0-20. Nemandi kann að rita tölurnar,  finna þær úr talnamengjum og skrá á talnalínu.

 Nemandi þekkir tölurnar 4, 5 og 6. Nemandi kann að rita tölurnar,  finna þær úr talnamengjum og skrá á talnalínu.

 Nemandi þekkir tölurnar 7, 8 og 9. Nemandi kann að rita tölurnar,  finna þær úr talnamengjum og skrá á talnalínu.

SEL stærðfræði 1.bekkur 2018-2019 - Algebra

 Kannað, búið til og tjáð sig um reglur í mynstrum á fjölbreyttan hátt. 

 Kannað, búið til og tjáð sig um reglur í talnamynstrum og öðrum mynstrum á fjölbreyttan hátt og spáð fyrir um 
framhald mynsturs, t.d. með því að nota líkön og hluti.

 Fundið lausnnir á jöfnum með óformlegum aðferðum og kynnt lausnir sínar, t.d. með því að nota áþreifanlega hluti.

SEL stærðfræði 1.bekkur 2018-2019 - Rúmfræði og mælingar

 Notað og rannsakað hugtök úr rúmfræði, unnið með rúmfræðilegar færslur, búið til líkön og teiknað 
skýringarmyndir og mælt ólíka mælieiginleika með stöðluðum og óstöðluðum mælieiningum.

 Unnið með mælikvarða og lögun.

 Notað hugtök úr rúmfræði s.s. um form, stærðir og staðsetningu.

 Mælt ólíka mælieiginleika með óstöðluðum og stöðluðum mælitækjum og notað viðeigandi mælikvarða.

 Gert óformlegar rannsóknir á formum, teiknað skýringarmyndir af þeim og hlutum í umhverfi sínu.

 Nemandi þekkir tvívíð form: þrýhyrninga, ferninga, rétthyrninga og hringi. 
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KENNSLUSKIPULAG

 1.kafli flokkun 24.ágúst - 7.sept.

Sproti 1.kafli. Flokkun bls.2-13.

 10.kafli form og myndir 18.feb.-8.mars

Form og myndir bls.66-72

 2.kafli Talning 10.-21.sept

Talning bls.14-29. Í þessum kafla eiga nemendur að læra að telja upp í 10 munnlega og með því að draga 
talningarstrik sér til hjálpar. Einnig læra nemendur að bera saman söfn eftir fjölda: Í hvoru safninu eru fleiri? Í 
hvoru eru færri? Eru jafn margir hlutir í safninnu?

 3.kafli Form og mynstur 24.sept-5.okt

Form og mynstur bls 30-45. Í þessum kafla eru tvívíð form skoðuð, hverjir eru helstu eiginleikar þeirra, einkenni og 
hvar þau birtast í daglegu umhverfi. Síðari hluti kaflans fjallar um mynstur. Nemendur læra að bera kennsla á, lýsa 
og búa til einföld mynstur með því að endurtaka formin í mynstrinu.

 4.kafli Tölurnar 1-3 15.- 26.okt

Tölurnar 1-3 bls.46-57

 5.kafli Tölurnar 4-6 29.okt-9.nóv

Tölurnar 4-6 bls.58-72

 6.kafli Tölurnar 12.-24.nóv

Tölurnar 7-10 bls.2-17

 7.kafli mælingar 7.-18.jan

Mælingar ( og dagarnir) bls.18-27 (nemendur hjálpast að við mælingar á bls.19 og bera saman niðurstöður)

 8.kafli plús og mínus 21.jan-1.feb
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Plús og mínus bls.28-47

 9.kafli tölurnar 0-20 4.feb-15.feb

Tölurnar 0-20 bls.48-65


