
Seljaskóli 2019-2020

STÆRÐFRÆÐI

SEL stærðfræði 2. bekkur 2019-2020

Kennarar: Berglind Ósk Kristjánsdóttir; Bryndís 
Valdimarsdóttir; Erla Björk Theodórsdóttir
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Lýsing

Kaflapróf í Sprota 2 a og b

Markmið:

Stærðfræði í 2. bekk skiptist í bóklegar og verklegar æfingar. Unnið er samkvæmt hæfnimiðmiðum  aðalnáskrár grunnskóla, 
2019.

Námsefni:

Sproti 2a og b bæði nemendabók og æfingahefti

Undirdjúpin - samlagning, frádráttur

Viltu Reyna - rauður, grænn og blár.

Önnur verkefni.

Námsmat:

Hæfniviðmið úr aðalnámskrá grunnskóla liggja til grundvallar námsmats. Mat birtist reglulega yfir veturinn á hæfnikorti hvers 
nemanda. 
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

SEL stærðfræði 2.b 2019-2020 - Tölfræði

 Talið fjölda.

 Talið og borið saman fjölda.

 Lesið úr súluriti og búið til súlurit

SEL stærðfræði 2.b 2019-2020 - Reikniaðgerðir

 Þekki aðgerðarmerkin +, - og =

 Tilgreint sýndar upphæðir í tugum og einingum.

 Þekki 1 kr., 5kr. og 10 kr. og geti lagt saman.

 Borið saman peningaupphæðir.

SEL stærðfræði 2.b 2019-2020

 Lesið tíma af klukkuskífu.

 Fundið mismun tveggja talna á talnasviðinu 0-20.

 Raðað tölum eftir stærð frá lægri tölu til hærri tölu.

 Búið til talnarunur (+ eða - 10).

 Reiknaðu samlagningardæmi með tveggja tafa tölu (10-30).

 Fundið oddatölur og sléttar tölur.

 Lesið tölur af talnalínu.

 Teiknað vísa á klukkuskífu (heilan og hálfan tíma)

 Fundið tölur sem eru einum minni og einum stærri.

 Skráð tölur upp í 20 sem summu tveggja talna.

 Fundið helming talna með tveimur tölustöfum.
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 Reiknaðu frádráttardæmi með tveggja stafa tölu (10-30).

 Staðsett tölur á talnalínu.

 Lagt saman tölur með summu innan við 21.

 Fundið tölu sem er tveimur minni og tveimur stærri.

 Leyst samlagningar- og frádráttardæmi (0-20)

 Finna óþekkta tölu í dæmi (+ eða -).

 Reiknað + og - dæmi með tveggja stafa tölum(með hugarreikningi eða skriflegum útreikningi).

SEL stærðfræði 2.b 2019-2020 - Rúmfræði og mælingar

 Þekkja og vinna með þrí-, ferhyrninga og hringi.

 Fundið spegilása í samhverfum myndum.

 Finna stærð flatar út frá fjölda reita flatar.

 Speglað mynd í rúðuneti lóðrétt og lárétt.

 Þekkja rétthyrning, ferning, sívalning og píramída.
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KENNSLUSKIPULAG

 1 kafli, Sproti 2a

Tölur 1-20

 10. kafli, Sproti 2b

Unnið með tölur upp í 100. Lögð áhersla á að þróa talnaskilning nemenda og hæfni þeirra til að reikna í huganum. 
Einnig þjálfun í að skipta í tugi og einingar. Notast er mikið við myndir af peningum.

 2 kafli, Sproti 2a

Samlagning og frádráttur með tölum upp í 20

 3 kafli, Sproti 2a

Nemendur flokka eftir mismunandi eiginleikum eða einkennum ásamt því að búa til tíðnitöflur með því markmiði 
að geta notað hana til talningar. 

 5 kafli, Sproti 2a

Tugakerfið og flokkun 

 6 kafli, Sproti 2a

Samlagning og frádráttur við hversdagslegar aðstæður. Staðreyndaþekking á talnasviðinu 0-20.

 7 kafli, Sproti 2a

Heiti mánaðanna og röð þeirra. Árstíðir, spurningakönnun og súlurit. 

 8. kafli, Sproti 2b

Tvívíðar og samhverfar myndir ásamt spegilás, einnig samvherf mynstur. 

 9. kafli, Sproti 2b

Í þessum kafla þjálfast nemendur í að tvöfalda og helminga. Unnið er með fjölda, lengdir og peningaupphæðir. 
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