
Námsáætlun Helgafellsskóla veturinn 2022 – 2023

Heiti verkefnis eða námsgreinar:  Stærðfræði - lotur

Árgangur: 7. bekkur Námsgreinar: Stærðfræði

Tímabil: september - janúar Kennarar: Katrín, Helga Lára og Berglind

Lykilhæfni:
Tjáning og miðlun

● Tjáð hugsanir sínar, hugmyndir og tilfinningar á skipulegan, skýran og viðeigandi hátt.
Sjálfstæði og samvinna

● Tekið frumkvæði í námi sínu og verið sjálfstæður og ábyrgur í vinnubrögðum
● Gert sér grein fyrir hvernig hann nýtir styrkleika sína og hefur skýra sjálfsmynd
● Unnið með öðrum og tekið á jákvæðan hátt þátt í samskiptum og lagt sitt af mörkum í uppbyggilegu samstarfi sem tengist námi og

félagsstarfi innan skóla.
Nýting miðla og upplýsinga

● Nýtt fjölbreytta miðla og hjálpartæki á ábyrgan hátt við að leita upplýsinga og til stuðnings í námi sínu.
Ábyrgð og mat á eigin námi

● Gert sér grein fyrir hvernig hann getur hagnýtt sterkar hliðar sínar á skapandi hátt í námi og haft skýra sjálfsmynd. 2
● Skipulagt og borið ábyrgð á eigin námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum aðalnámskrár, skipulagt og endurskoðað með tilliti til mats á árangri

Rík áhersla er lögð á lykilhæfni og verður hún hluti af námsmati í stærðfræði. Nemendur þurfa því að hafa lykilhæfni í huga í öllu námi. Þannig gætu til dæmis
óvönduð vinnubrögð, vanvirkni í hópastarfi, skortur á frumkvæði o.s.fr. haft áhrif á námsmat nemenda.

Hæfniviðmið námsgreina:

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar
● lesið stærðfræðilegan texta, skilið og tekið afstöðu til upplýsinga sem settar eru fram á táknmáli stærðfræðinnar.

Að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar
● Sett sig inn í og tjáð sig, bæði munnlega og skriflega, um ólíkar leiðir við lausnir stærðfræðiverkefna.

Tölur og reikningur
● leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi og umhverfi, með hugarreikningi, vasareikni, tölvuforritum og skriflegum útreikningum,
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● tekið þátt í að þróa hentugar aðferðir við reikning með ræðum tölum sem byggja á eigin skilningi , nýtt vasareikni og tölvur í þeim tilgangi
● nýtt sér samhengi og tengsl reikniaðgerðanna og notað þá þekkingu við útreikninga og mat á þeim.
● Notað almenn brot, tugabrot og prósentur við útreikninga á daglegum viðfangsefnum.

Rúmfræði og mælingar
● Áætlað og mælt horn, þyngd, tíma og hitastig með viðeigandi mælikvarða og dregið ályktanir af mælingunum.
● notað undirstöðuhugtök rúmfræðinnar þar með talin hugtök um stærðarhlutföll, innbyrðis afstöðu lína, færslur og fræðilega eiginleika tví- og þrívíðra forma,
● túlkað jöfnur í hnitakerfi og notað teikningar í hnitakerfi til að leysa þær.

Tölfræði og líkindi
● Gert einfaldar tölfræðirannsóknir og dregið einfaldar ályktanir af þeim.
● Sótt gögn í gagnabanka, lesið, útskýrt og túlkað gögn og upplýsingar sem gefnar eru í töflum og myndritum.

Lýsing verkefnisins og kennsluaðferðir:
Innlögn á töflu, samvinnunám og verkefnavinna (lotur).

Námsgögn:
Stika 3a  og 3b nemendabók
Stika 3a og 3b æfingaheft
Stika 3a og 3b æfingablöð
Pals
Orðadæmi úr verkefnablöðum
Stærðfræði mms.is

Námsmat/skil á verkefni:
● Lotupróf eftir hverja lotu
● Einstaklings- og hópverkefni
● Lokaeinkunn í mentor
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