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STÆRÐFRÆÐI

Stærðfræði 6. bekkur

Kennarar: Kolbrún Erla Pétursdóttir

Tímabil: 

Allt skólaárið

Fjöldi kennslustunda á viku

5,5

Fjöldi kennslustunda í faginu yfir árið

Um það bil 180

Efni /Þema sem tekið er fyrir.

Tölur og reikningur – líkur – tugabrot – rúmfræði – mælingar – almenn brot – margföldun og deiling – hnitakerfi og hlutföll

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna þekkingu (lykilorð/færni)

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna þekkingu (lykilorð)

Tölur og algebra

skilið sætiskerfið varðandi heilar tölur og tugabrot, allt frá þúsundustu hlutum til milljóna.

raðað tölum eftir stærð og staðsett þær á talnalínu.

þekkt skilgreiningu á frumtölu og sagt til um hvort ákveðin tala undir 100 sé frumtala eða ekki.

lagt saman og dregið frá með negatívum tölum og tugabrotum.

ráðið við að reikna skriflega og í huganum samkvæmt hefðbundnum reikningsaðferðum (samlagning, frádráttur, margföldun 
og deiling).

skilið almenn brot sem hluta af heild og af safni, sem hlutföll og tölur á talnalínu.

lengt og stytt brot, fundið jafn stór jafngild brot og raða brotum eftir stærð.

lagt saman og dregið frá með ósamnefndum brotum og margfaldað saman heila tölu og brot.

þróað með sér og notað aðferðir til að margfalda og deila.

margfaldað saman heilar tölur og tugabrot.

leyst verkefni úr daglegu lífi til að finna allar mögulegar útkomur í tengslum við líkur.
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táknað afgang í deilingu með almennu broti eða með tugabroti.

skilið hlutföll/hlutfallareikning í daglegu lífi, t.d. í tengslum við gjaldeyri og kílóverð.

reiknað 10%, 25% og 50%

notað reikningsaðgerðirnar fjórar til að leysa verkefnu úr daglegu lífi með því að velja rétt aðgerð, bæði með hefðbundnum 
skriflegum aðferðum, með hugarreikningi og með vasareikni.

sett upp dæmi og útskýrt útreikninga og aðferðir og rökstutt lausnaleiðir.

áætlað svar við dæmi, námundað og notað slumpreikning, líka með tugabrotum.

búið til einfaldar formúlur í töflureikni

kannað og lýst talnamynstri, m.a. í tengslum við myndtölur og tugabrot.

Rúmfræði:

greint eiginleika og einkenni tví- og þrívíðra forma

lýst áþreifanlegum hlutum sem tengjast tækni, hönnun og daglegu lífi með því að nota rúmfræðileg hugtök.

búið til þrívíða hluti og teiknað þá frá mismunandi sjónarhornum.

teiknað fjarvídd út frá hvarfpunkti.

notað gráðuboga til að mæla horn.

notað hnit til að lýsa staðsetningu og hreyfingu í hnitakerfi.

notað hnit til að reikna út fjarlægðir og búa til einföld kort og vinnuteikningar og stækka og minnka rúmfræðileg form og 
myndir.

Mælingar:

áætlað mál, valið viðeigandi mælitæki og framkvæmt mælingar

valið viðeigandi mælieiningu og breytt einni mælieiningu í aðra; mm, cm, dm, m, km og ml, cl, dl, l og g, hg, kg, tonn.

skilið á hverju flatarmál byggist, reiknað flatarmál rétthyrninga og þríhyrninga og finna þannig yfirborðsflatarmál strendinga.

skilið á hverju rúmmál byggist og geta reiknað rúmmál strendinga.

reiknað tíma, t.d. fundið tímann milli tveggja ártala og milli tveggja tímasetninga.

notað mælikvarða til að reikna út stærðir og til að stækka og minnka myndir.

Tölfræði og líkindareikningur

metið líkur við mismunandi aðstæður, hvort miklar eða litlar líkur eru á að ákveðinn atburður verði.

reiknað út líkur út frá einföldum tilraunum.

notað reynslu sína og gert tilraunir til að segja til um, með tölu, hversu líklegt sé að ákveðinn atburður verði.

notað úrtak úr safni til að segja til um samsetningu þess.

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna hæfni (lykilorð/færni)

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna hæfni  (lykilorð/færni)

Að geta tjáð sig munnlega

Að geta tjáð sig skriflega

Að geta lesið
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Að geta reiknað

Að geta notað stafræn tæki

Að geta notað tungumál og verkfæri stærðfræðinnar

Að tileinka sér jákvætt viðhorf til stærðfræði og trú á eigin getu

Að geta leitað lausna og sett stærðfræðileg viðfangsefni fram á fjölbreyttan hátt

Að geta sett fram, táknað og leyst stærðfræðileg vandamál

Ábyrgð nemenda (ætlast er til að nemendur)

Nemendur vinna samkvæmt áætlunum og halda utan um námið sitt í samræmi við þær. Það þýðir að stundum er 
heimavinna. Nemendur tileinka sér snyrtileg vinnubrögð og skila áætlunum innan tímamarka.

Kennsluaðferðir

Útlistunarkennsla - þjálfunaræfingar - spil og námsleikir - útikennsla - hópavinna

Námsmat

Haustönn:
Könnun í lok hvers kafla - 30%
Verkefnaskil í lok lotu - 30%
Símat kennara - 30%
Sjálfsmat nemanda - 10%

Vetrarönn:
Könnun í lok Stiku 1A - 30%
Könnun í lok hvers kafla - 20%
Verkefnaskil í lok lotu - 20%
Símat kennara - 20%
Sjálfsmat nemanda - 10%

Vorönn:
Könnun í lok Stiku 1B - 30%
Könnun í lok hvers kafla - 20%
Verkefnaskil í lok lotu - 20%
Símat kennara - 20%
Sjálfsmat nemanda - 10%

Sköpun

Skapandi vinna til að mynda með almenn brot, mynstur og tölfræði.

Lýðræði - Mannréttindi

Nemendur velja sér sjálfir áætlun.
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Heilbrigði og velferð

Nemendur hvattir til að gera ávallt sitt besta og gefast ekki upp.
Nemendur hvattir til að taka ábyrgð á eigin námi.

Tjáning

Nemendur gera grein fyrir niðustöðum athugana.

Hlustun

Nemendur hlusta á fyrirmæli kennara.
Nemendur hlusta á kynningar samnemenda sinna.

Miðlun upplýsinga og þekkingar

Nemendur gera grein fyrir niðurstöðum athugana.

Skapandi úrvinnsla

Unnið með almenn brot á skapandi hátt.
Unnið með mynstur á skapandi hátt.
Unnið með tölfræði á skapandi hátt.

Gagnrýnin hugsun

Nemendur beita gagnrýnni hugsun til að ákveða hvaða leiðir þarf að fara til að leysa verkefni.

Sjálfstæði

Nemendur halda utan um eigin vinnu.
Nemendur velja sér áætlun.

Samvinna

Hópavinna og sameiginleg úrvinnsla ákveðinna verkefna.

Nýting miðla og upplýsinga

Nemendur nýta tækni, s.s. tölvur og iPad til upplýsingaöflunar og framsetningu.
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Ábyrgð á eigin námi

Nemendur halda utan um eigin vinnu.
Nemendur velja sér áætlun.

Seigla/ úthald

Nemendur hvattir til að gera ávallt sitt besta og gefast ekki upp.
Nemendur hvattir til að taka ábyrgð á eigin námi.

Mat á eigin námi

Sjálfsmat.
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

Stærðfræði fyrir 5.-7. bekk - Að geta spurt og svarað með stærðfræði

 Sett fram, meðhöndlað,túlkað og greint einföld reiknilíkön, teikningar og myndrit sem tengjast umhverfi hans og 
daglegu lífi. 

Stærðfræði fyrir 5.-7. bekk - Að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar

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

Stærðfræði fyrir 5.-7. bekk - Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar

 Undirbúið og flutt kynningar á eigin vinnu með stærðfræði. 

Stærðfræði fyrir 5.-7. bekk - Tölur og reikningur

 Notað ræðar tölur, raðað þeim og borið saman. 

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

 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. 

 Leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi og umhverfi, með hugarreikningi, vasareikni, tölvuforritum og 
skriflegum útreikningum. 

Stærðfræði fyrir 5.-7. bekk - Rúmfræði og mælingar

 Áætlað og mælt horn, þyngd, tíma og hitastig með viðeigandi mælikvarða og dregið ályktanir af mælingunum. 

 Rannsakað og greint tvívíð og þrívið 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. 

 Notað hnitakerfi til að tjá og leysa rúmfræðileg verkefni. 

Stærðfræði fyrir 5.-7. bekk - Tölfræði og líkindi

 Safnað og unnið úr gögnum, miðlað upplýsingum um þau, m.a. með töflum og myndritum. 
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 Reiknað út líkur í einföldum tilvikum. 


