
Námsáætlun Helgafellsskóla veturinn 2021 – 2022

Heiti verkefnis eða námsgreinar:   Stærðfræði

Árgangur: 2011 / 6. bekkur Námsgreinar: Stærðfræði

Tímabil: Skólaárið 2021 - 2022 Kennarar: Rakel Lind Ragnarsdóttir, Klara Gí

Lykilhæfni:

● Tjáð hugsanir sínar og tilfinningar skipulega og á viðeigandi hátt með ýmsum miðlum
● Gert grein fyrir og miðlað af þekkingu sinni og leikni, skoðunum, hugsunum og tilfinningum á þann hátt sem við á hverju sinni
● Gert sér grein fyrir til hvers er ætlast í námi og skólastarfi og hagað námi sínu og störfum í samræmi við það
● Tekið leiðsögn og uppbyggilegri gagnrýni á jákvæðan hátt
● Notað margvíslegar upplýsingaveitur og hjálpartæki við öflun upplýsinga og til stuðnings við nám
● Gert sér grein fyrir styrkleikum sínum og hvernig hann getur nýtt sér það í námi

Hæfniviðmið námsgreina:

Tölur og reikningur

· Notað ræðar tölur, raðað þeim og borið saman

· Notað tugakerfisrithátt og sýnt að hann skilur sætiskerfi, reiknað á hlutbundinn og óhlutbundinn hátt með ræðum tölum

· 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

· Nýtt sér samhengi og tengsl reikniaðgerðanna og notað algengar reiknireglur, s.s. víxlreglu, tengireglu og dreifireglu

Líkur

· Dregið ályktanir um líkur út frá eigin tilraunum og borið saman við fræðilegar líkur

· Reiknað út líkur í einföldum tilvikum
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Tugabrot

· Skráð hlutföll og brot á ólíka vegu og sýnt fram á að hann skilur sambandið milli almennra brota, tugabrota og prósenta

· Notað almenn brot, tugabrot og prósentur við útreikninga á daglegum viðfangsefnum

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

Rúmfræði

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

· Rannsakað og grein 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

· Tengt tölur og útreikninga við flatarmyndir og þrívíða hluti

Mælingar

· notað tugakerfisrithátt og sýnt að hann skilur sætiskerfi

· notað ræðar tölur, raðað þeim og borið saman

· tekið þátt í að þróa hentugar aðferðir við reikning með ræðum tölum sem byggja á eigin skilningi

· rannsakað mynstur, notað bókstafi fyrir óþekktar stærðir, fundið lausnir á jöfnum með óformlegum aðferðum og notað reglur algebrunnar við reikning

· notað bókstafi fyrir óþekktar stærðir í einföldum stæðum og jöfnum

· rannsakað og greint tvívíð og þrívíð form, teiknað einfaldar flatar- og þrívíddarmyndir, speglað, snúið og hliðrað flatarmyndum við rannsóknir á mynstrum
sem þekja flötinn

· sett sig inn í og tjáð sig, bæði munnlega og skriflega, um ólíkar leiðir við lausnir stærðfræðiverkefna
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Almenn brot

· skráð hlutföll og brot á ólíka vegu og sýnt fram á að hann skilur sambandið milli almennra brota, tugabrota og prósenta

· notað almenn brot, tugabrot og prósentur við útreikninga á daglegum viðfangsefnum

· nýtt sér samhengi og tengsl reikniaðgerðanna og notað algengar reiknireglur, s.s. víxlreglu, tengireglu og dreifireglu

Margföldun og deiling

· rannsakað, sett fram á skipulegan hátt og rökrætt stærðfræðilega, með því m.a. að nota hlutbundin gögn, skráningu og upplýsingatækni

· unnið í samvinnu við aðra að lausnum stærðfræðiverkefna, þar sem byggt er á ólíkum forsendum og hugmyndum nemenda

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

· sett fram óformleg og einföld, formleg stærðfræðileg rök, skilið og metið munnlegar og skriflegar röksemdir sem settar eru fram af öðrum

· túlkað og notað einföld stærðfræðitákn, þar með talið breytur og einfaldar formúlur, túlkað milli táknmáls og daglegs máls

· sett sig inn í og tjáð sig, bæði munnlega og skriflega, um ólíkar leiðir við lausnir stærðfræðiverkefna

· valið og notað hentug verkfæri, þar með talin hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu, vasareikna og tölvur, til rannsókna á stærðfræðilegum viðfangsefnum.

· fundið lausnir á jöfnum og ójöfnum með óformlegum aðferðum, þ.e. notað víxlreglu, tengireglu og dreifireglu við reikning, bæði í huga og á blaði

Hnitakerfi og hlutföll

notað hnitakerfi til að tjá og leysa rúmfræðileg verkefni
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Lýsing verkefnisins og kennsluaðferðir:

Innlögn er í upphafi hverrar lotu, hver nemandi fær kennsluáætlun sem hann fylgir og þarf að ljúka við á tilsettum tíma og tekur lotukönnun að henni
lokinni.

Kennsluaðferðir: Einstaklingsverkefni, samvinnunám, lausnaleitarnám, útikennsla, umræður og ásamt beinni kennslu.

Námsgögn:

Stika 2a og æfingahefti

Stika 2b og æfingahefti

Aukaefni frá kennara

Stjörnubækur

Námsmat/skil á verkefni:

Leiðsagnarmat

Símat

Lotukannanir


