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Markmið:

Stærðfræði skiptist í; að geta spurt og svarað með stærðfræði, að kunna að fara með tungumál og verkfræði stærðfræðinnar, 
vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar, tölur og reikningur, algebra, rúmfræði og mælingar og tölfræði og líkindi. Unnið er 
samkvæmt hæfniviðmiðum aðalnámskrár grunnskóla, 2013.   

Námsefni:

Sproti 4b Nemendabók, Stika 1a Nemendabók, Stika 1a Æfingahefti, Stika 1b Nemendabók, Stika 1b Æfingahefti. Pals 
stærðfræðiverkefni og ítarefni.

Kennsluaðferðir:

Í kennslustundum munum við notarst við þjálfunaræfingar, verklegar æfingar, þrautalausnir, hópavinnu og 
samvinnuverkefni.

Námsmat:

Hæfniviðmið úr aðalnámsskrá grunnskóla liggja til grundvallar námsmats. Mat birtist reglulega yfir veturinn á hæfnikorti hver 
nemanda. Hæfni nemenda er metin út frá kvarðanum; framúrskarandi, hæfni náð, þarfnast þjálfunar og hæfni ekki náð.
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

SEL Stærðfræði 5. bekkur 2018 - 2019

 Geti rætt um stærðfræðileg hugtök, um tilgang og takmörk þeirra. 

 Geti notað óformlega framsetningu og táknmál stærðfræðinnar.

 Geti lesið einfaldan, fræðilegan texta og notað upplýsingar, þar sem stærðfræðihugtök koma fyrir.

 Geti leyst viðfangsefni sem tengjast daglegu lífi og umhverfi. 

 Geti sett fram einföld talnamynstur.

 Geti gert einfalda tölfræðirannsókn.

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

  Geti túlkað og notað einföld stærðfræðitákn.

 Geti unnið í samvinnu við aðra að lausnum stærðfræðiverkefna.

 Geti notað bókstafi fyrir óþekktar stærðir í einföldum stæðum og jöfnum.

 Geti tjáð sig um stærðfræðileg efni munnlega og skriflega. 

 Geti undirbúið og flutt kynningar á eigin vinnu með stærðfræði.

 Unnið með einfaldar jöfnur.

SEL Stærðfræði 5. bekkur 2018 - 2019 - Að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar

 Geti notað talnalínu sem hjálpartæki í stærðfræði. 

 Skilur hugtökin mismunur og gildi einstakra tölustafa. 

SEL Stærðfræði 5. bekkur 2018 - 2019 - Tölur og reikningur

 Geti geymt í samlagningu og tekið til láns í frádrætti og sett dæmi sjálfur upp. 

 Geti skráð hlutföll og brot á ólíka vegu og sýnt fram á að hann skilur sambandið milli almennra brota og tugabrota. 
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 Geti notað tugakerfisrithátt og sýnt að hann skilur sætiskerfi. 

 Geti margfaldað tvær tölur saman og reiknað auðvel orðadæmi sem innihalda margföldun. 

 Þekki eiginleika neikvæðra talna og kunni að vinna með þær.

 Geti notað deilingu og reiknað auðveld orðadæmi sem innihalda deilingu. 

SEL Stærðfræði 5. bekkur 2018 - 2019 - Rúmfræði og mælingar

 Þekkt algengustu hugtök rúmfræðinnar og teiknað rúmfræðilegar myndir.

 Unnið með speglun, hliðrun og snúning. 

 Þekki eiginleika þríhyrninga.

 Geti áætlað og mælt horn með gráðuboga.

SEL Stærðfræði 5. bekkur 2018 - 2019 - Tölfræði og líkindi

 Geti lesið í súlurit.

 Þekki hugtök tölfræðinnar eins og miðgildi og tíðasta gildi.


