
Námsáætlun Helgafellsskóla veturinn 2021 – 2022

Heiti verkefnis eða námsgreinar:
Fiskar
Árgangur: 5. bekkur Námsgreinar: Íslenska, samfélagsfræði, náttúrufræði og upplýsingatækni

Tímabil: 3-4 vikur Kennarar: Rakel og Klara

Lykilhæfni:

● Skapandi og gagnrýnin hugsun
● Tjáning og miðlun
● Sjálfstæði og samvinna
● Ábyrgð og mat á eigin námi
● Nýting miðla og upplýsinga

Hæfniviðmið námsgreina:

Íslenska

·       nýtt sér myndefni og rafrænt efni á gagnrýninn hátt

·       tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér grein fyrir gildi góðrar framsagnar

·       notað þekkingu og reynslu ásamt ríkulegum orðaforða við lestur og skilning á texta

Samfélagsfræði

·       sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra

Náttúrufræði

·       hlustað á, metið og rætt hugmyndir annarra
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·       útskýrt hvernig aðlögun lífvera að umhverfinu gerir þær hæfari til að lifa af og fjölga sér

·       lýst einkennum plantna og dýra, stöðu þeirra í náttúrunni, tengsl þeirra innbyrðis og við umhverfi sitt

UpplýsingatækniMaskínupappír, litir, penslar, skæri, reglustikur og málbönd. Tætari, dagblöð og girni.

·       sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum undir leiðsögn og í samvinnu með öðrum

·       nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni á fjölbreyttan hátt

Lýsing verkefnisins og kennsluaðferðir:
Nemendur vinna saman í litlum hópum, 3 - 4 í hverjum hóp, sem þeir hafa sjálfir valið. Nemendur fá tíma í hverri viku til að
vinna verkefnið, á þriðjudögum og föstudögum. Tilgangur verkefnisins er að efla nemendurna í hópavinnu, taka tillit til hvers
annars og virða skoðanir og vera skapandi. Að kynnast fjölbreytileika hafsins, mismunandi tegundum fiska og átti sig á
stærðarhlutföllum þeirra. Hver hópur dregur einn fisk sem hann á vinna með. Hópurinn fær blað sem þarf að fylla út ýmsar
upplýsingar, það blað er síðan hreinskrifað og plastað. Síðan þarf hópurinn að teikna fiskinn í raunstærð og ef hann er lítill
þá þarf að gera 2-4 eintök. Hann litaður og klipptur úr, heftaður saman, fylltur með dagblöðum og hengdur upp í glerrými
sem breytist í risastórt fiskabúr. Hver hópur kynnir sinn fisk og segir frá helstu einkennum hans í stuttu máli.

Námsgögn:
Maskínupappír, litir, penslar, skæri, reglustikur og málbönd.
Tætari, dagblöð og girni.
Tölvur og bækur til upplýsingaöflunar.

Námsmat/skil á verkefni:
Símat/leiðsagnamat, kennarar meta vinnu nemenda í gegnum ferlið
og kynningar og afrakstur er einning metinn. Sjálfsmat og
jafningjamat, nemendur meta eigin vinnu í gegnum ferlið. Könnun
úr bls. 49-56 í bókinn Lífríkið í sjó þar sem nemendur fá að
hafa bókina hjá sér og æfa sig því að greina aðalatriði úr texta.
Lesskilningsverkefni lagt fyrir hvern og einn þar sem lesinn er texti
um háhyrninginn Tilikum.
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