
Námsáætlun Helgafellsskóla veturinn 2022 - 2023

Heiti verkefnis eða námsgreinar:
Stærðfræði
Árgangur: 5.bekkur Námsgreinar: Stærðfræði

Tímabil: Skólaárið 2022 - 2023 Kennarar: Alfa, Anna og Arna

Lykilhæfni:
● Sett sér markmið í námi og unnið eftir þeim
● Gert sér grein fyrir styrkleikum sínum og hvernig hann getur nýtt sér það í námi
● Lært af mistökum og nýtt sér óvæntar niðurstöður við lausn verkefna á skapandi hátt
● Tekið leiðsögn og uppbyggilegri gagnrýni á jákvæðan hátt

Hæfniviðmið námsgreina:
Tölur og reikningur:

● Notað ræðar tölur, raðað þeim og borið saman
● Notað tugakerfisrithátt og sýnt að hann skilur sætiskerfi
● Skráð hlutföll og brot á ólíka vegu og sýnt fram á að hann skilur sambandið milli almennra brota, tugabrota og prósenta
● Tekið þátt í að þróa hentugar aðferðir við reikning með ræðum tölum sem byggja á eigin skilningi
● Leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi og umhverfi, með hugarreikningi, vasareikni, tölvuforritum og skriflegum útreikningum
● Notað almenn brot, tugabrot og prósentur við útreikninga á daglegum viðfangsefnum

Rúmfræði og mælingar:
● Rannsakað og greint tvívíð og þrívíð form, teiknað einfaldar flatar- og þrívíddarmyndir, speglað, snúið og hliðrað flatarmyndum við rannsóknir á mynstrum

sem þekja flötinn
● Notað mælikvarða og einslögun í tengslum við teikningar, áætlað ummál, flatarmál og rúmmál í raunverulegum aðstæðum, rannsakað aðferðir til að

reikna það
● Áætlað og mælt horn, þyngd, tíma og hitastig með viðeigandi mælikvarða og dregið ályktanir af mælingunum
● Rannsakað og gert tilraunir í rúmfræði með því að nota tölvur og hlutbundin gögn
● Notað hnitakerfi til að tjá sig og leysa rúmfræðileg verkefni
● Tengt tölur og útreikninga við flatarmyndir og þrívíða hluti

Tölfræði og líkindi:
● Safnað og unnið úr gögnum, miðlað upplýsingum um þau, m.a. með töflum og myndritum

Lýsing verkefnisins og kennsluaðferðir
Unnið er í lotum þar sem nemendur fá áætlanir sem þeir klára á tilsettum tímum og notast verður við innlagnir í upphafi hverrar lotu.
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Kennsluaðferðirnar sem notaðar verða eru leiðsagnarnám, lausnaleitarnám, útikennsla, samvinnunám, umræður, hringekja, einstaklings vinna og bein kennsla.

Námsgögn:

● Stika 1a og æfingahefti
● Stika 1b og æfingahefti
● Aukaverkefni frá kennara

Námsmat/skil á verkefni:

Leiðsagnarmat
Símat - kannanir


