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STÆRÐFRÆÐI

Stærðfræði 2.bekkur
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Lýsing

Unnið með margvísleg verkefni og markmið í stærðfræðinni. Nemendur kynnast heim stærðfræðinnar bæði í gegnum bók og 
í verklegum æfingum. 

VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

VS stærðfræði 2. b

 Framvinda

 Hæfnieinkunn (A-D)

 Getur talið fram og aftur 0-100

 Að skipta jafnt á milli

 Hefur skilning á hugtökunum hálfur og helmingur

 Getur unnið með endurtekin mynstur

 Þekkir hugtökin árstíðir, mánuðir, vikudagar

 Þekkir hugtökin sentimetri og metri

 Getur safnað og flokkað eftir mismunandi eiginlekium

 Getur unnið opnar þrautir (margar mismunandi lausnir)

 Geti beitt hugarreikningi

 Tengir viðfangsefni daglegu lífi

 Getur talið út frá mismunandi upphafi 

 Þekkir hugtökin minna en,  meira en og jafnt og (t; > og =)
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 Frádráttur sem samanburður tveggja stærða (myndrænt)

 Að rannsaka og finna reglu í mynstri 

 Þekkir heilan og hálfan tíma á klukku 

 Þekkir hugtakið flötur og getur fundið flatarmál í rúðumynstri

 Getur búið til orðadæmi 

 Getur unnið með kubba, mælitæki, form og spil

 Kann að nota talnalínu

 Getur útskýrt lausnaleiðir

 Getur unnið með hundraðstöfluna

 Hefur tök á víxlreglunni

 Að gera eitthvað 2x eða 3x

 Getur fundið týndan þátt í samlagningu og frádrætti

 Þekkir hugtökin mínúta og sekúnda

 Kunni að spegla um speglunarás og gera samhverfa mynd

 Kann að nota reglustiku, metramál og  vog

 Geti borið saman stærð talna 

 Getur unnið með öðrum

 Getur unnið með talnarunur, talnaröð og nágrannatölur

 Þekkir hugtökin + og - (leggja saman, draga frá ......)

 Þekki vinatölur tölunnar 20

 Þekkir merkingu jafnaðarmerkis
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 Getur unnið með óstaðlaðar mælieiningar (bréfaklemmur, strokleður, fætur...)

 Þekkir hringi og marghyrninga (sexhyrning, fimmhyrning...)

 Geti haft gagn af klukku og  dagatali

 Geti notað vennkort/hugtakakort (samanburður og sérkenni) 

 Getur unnið með orðadæmi

 Þekkir tölutáknin 0-100

 Hefur skilning á tug og einingu

 Getur unnið með staðlaðar mælieiningar

 Þekkir nokkur þrívíð form

 Þekkir peninga og getur talið og lagt saman

 Getur flokkað eftir formi, fjölda, tíðni og mynstri

NÁMSEFNI/GÖGN

Sproti 2a og 2b

Nemendabók og æfingahefti

Ýmiss konar stærðfræðiöpp í iPad

iPad

Stærðfræðispæjarar

Vinnubók


