
Námsáætlun Helgafellsskóla veturinn 2022 – 2023

Heiti verkefnis eða námsgreinar:
Dýragarðurinn
Árgangur: 5. bekkur Námsgreinar: Stærðfræði, náttúrufræði, íslenska og upplýsingatækni

Tímabil: 3 - 4 vikur Kennarar: Alfa, Anna og Arna

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

Hæfniviðmið námsgreina:
Stærðfræði

· Notað mælikvarða og einslögun í tengslum við teikningar, áætlað ummál og flatarmál í raunverulegum aðstæðum, rannsakað aðferðir til
að reikna það

· Notað hugtök og aðferðir rúmfræðinnar til að útskýra hversdagsleg og fræðileg fyrirbrigði

· Tekið þátt í að þróa fjölbreyttar lausnaleiðir, með því m.a. að nota skráningu með tölum, texta og teikningum

· Valið og notað hentug verkfæri, þar með talin hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu, vasareikna og tölvu

· Undirbúið og flutt kynningar á eigin vinnu með stærðfræði

Íslenska

· nýtt sér myndefni og rafrænt efni á gagnrýninn hátt

·       notað þekkingu og reynslu ásamt ríkulegum orðaforða við lestur og skilning á texta
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·       aflað upplýsinga úr bókum og fjölbreyttu rafrænu efni, unnið úr þeim og nýtt við lausn verkefna, lagt nokkurt mat á gildi og
trúverðugleika upplýsinga

Samfélagsfræði

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

·       rætt um eigin athafnir og afleiðingar þeirra

·       rætt reglur í samskiptum fólks og tekið þátt í að setja sameiginlegar leikreglur með öðrum

Náttúrufræði

· hlustað á, metið og rætt hugmyndir annarra

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

·       aflað sér upplýsinga um náttúruvísindi úr efni á öðru tungumáli en íslensku

·       kannað áreiðanleika heimilda með því að nota bækur, Netið og aðrar upplýsingaveitur

Upplýsingatækni

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

·       nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni á fjölbreyttan hátt

·       nýtt hugbúnað/forrit við miðlun þekkingar á skapandi og skýran hátt.

·       nýtt hugbúnað/forrit við gerð ritunarverkefna og framsetningu tölulegra gagna

·       nýtt rafrænt námsefni á ýmsu formi í tengslum við vinnutækni, vinnulag og annað nám

·       nýtt fjölbreyttar leiðir og leitarvélar við markvissa öflun upplýsinga við hæfi
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Lýsing verkefnisins og kennsluaðferðir:

Nemendur búa til dýragarð á Íslandi og eiga að skila inn teikningu og kynna sína hugmynd fyrir kennurunum og samnemendum. Teikningin og
hugmyndin þarf að vera fullmótuð og vinna nemendur allt ferlið í hefti sem þeir fá úthlutað frá kennurum.
Nemendur vinna saman í hóp og fá tíma í hverri viku til að vinna verkefnið.

Tilgangur verkefnisins er að efla nemendur í hópavinnu, taka tillit til og virða skoðanir hvers annars og að vera skapandi. Að þeir átti sig á
stærðarhlutföllum , mælieiningum og þyngdum. Unnið verður með fjölda , ummál og flatarmál og notast nemendurnir við vasareikna við þá vinnu.

Námsgögn:

Tölvur, vasareiknar, bækur til upplýsingaöflunar.

Námsmat/skil á verkefni:

Samvinna metin jafnt og þétt.
Jafningjamat ásamt sjálfsmati.
Nemendur kynna verkefni sín fyrir kennurum og samnemendum.


