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STÆRÐFRÆÐI

SEL Stærðfræði 5. bekkur 2019-2020

Kennarar: Hrefna Ýr Guðjónsdóttir 5

Markmið:

• Geti unnið með háar tölur. 

• Nemendur öðlist góða færni í notkun margföldunartöflunnar.

• Geti sett upp og leyst deilingardæmi.

• Geti sett upp og leyst margföldunardæmi.

• Öðlist aukinnar færni í samlagningu og frádrátt.

• Þekki algeng stærðfræðihugtök og tákn fyrir þau.

• Þekki desílítra, metra, sentímetra og kílómetra.

• Geti lesið úr einföldum töflum og súluritum.

• Geti sett eigin gögn upp í töflu.

• Þekki og geti unnið með almenn brot.

• Þekki horn.

• Geti nýtt sér stærðfræðileg hugtök og aðferðir við lausn verkefna.

• Túlki einföld verkefni tengd daglegu lífi á stærðfræðilegan hátt.

• Geti leyst einföld orðadæmi.

Unnið er samkvæmt hæfniviðmiðum aðalnámskrár grunnskóla, 2013.

Námsefni:

Notast verður við fjölbreytt kennslugögn, fjölritað efni frá kennara og fleira. Horft verður til stærðfræðibókarinnar- Stika 1a 
og 1b. Gerðar verða tilraunir, farið í námsleiki og unnið á skapandi hátt.

Kennsluaðferðir:

Kennslan fer ýmist fram sem einstaklings, para- eða hópvinna. Nemendur auka skilning sinn á marga vegu t.d. með 
uppgötvunarnámi, hlutbundinni vinnu og þrautalausnum. Áhersla er lögð á að auka skilning og getu í gegnum þrautir og 
leiki. 

Námsmat:

Hæfniviðmið úr aðlanámskrá grunnskóla liggja til grundvallar námsmats. Mat mun reglulega birtast yfir veturinn á hæfnikorti 
nemanda. Kannanir verða lagðar fyrir nemendur eftir hvern námsþátt. 
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

SEL Stærðfræði 5. bekkur 2019 - 2020

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

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

• Geti notað óformlega framsetningu og táknmál stærðfræðinnar.

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

• Setur dæmi upp skipulega og snyrtilega í reikningsbók.

• Geti leyst viðfangsefni sem tengjast daglegu lífi og umhverfi. 

• Getur fundið hve stór hluti myndar er litaður

• Getur fundið jafn stór brot.

• Getur beitt samlagningu og frádrætti í orðadæmi.

• Getur tekið til láns í frádrætti.

• Kann skil á 7 sinnum töflunni.

• Kann skil á 0 - 10 sinnum töflunni.

• Geti sett fram einföld talnamynstur.

• Getur teiknað rétthyrning með ójafnar hliðar.

• Getur mælt með reglustiku.

• Getur raðað tugabrotum í rétta röð.

• Þekkir samsíða línur.

• Þekkir hvöss, gleið og rétt horn.

• Geti gert einfalda tölfræðirannsókn.
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• Getur lesið úr töflu.

• Getur fundið tölu í miðjunni.

•  Geti túlkað og notað einföld stærðfræðitákn.

• Geti unnið í samvinnu við aðra að lausnum stærðfræðiverkefna.

• Getur litað mynd eins og almenn brot segja til um.

• Getur valið >, t; eða = milli almennra brota.

• Getur beitt margföldun í orðadæmi.

• Getur reiknað einföld deilingardæmi.

• Kann skil á 0 - 5 sinnum töflunni.

• Kann skil á 8 sinnum töflunni.

• Getur námundað að heili tölu, tug eða hundraði.

• Getur mælt ummál.

• Getur teiknað rétthyrning og fundið flararmál hans.

• Getur fundið tugabrot á talnalínu.

• Áttar sig á mælieiningum.

• Getur skráð líter sem desílíter.

• Þekkir mun á sentimetrum og millimetrum.

• Getur búið til súlurit.

• Geti tjáð sig um stærðfræðileg efni munnlega og skriflega. 

• Geti undirbúið og flutt kynningar á eigin vinnu með stærðfræði.

• Getur skráð almenn brot.
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• Getur raðað almennum brotum eftir stærð.

• Getur lagt saman 3 - 4 stafa tölur og geymt.

• Kann skil á 6 sinnum töflunni.

• Kann skil á 9 sinnum töflunni.

• Getur námundað að hundraði og reiknað.

• Unnið með einfaldar jöfnur.

• Getur fundið flatarmál.

• Getur lesið á lítramál.

• Getur skráð grömm í kílógrömm.

• Getur fundið ummál.

• Unnið með speglun, hliðrun og snúning.

• Getur minnkað og stækkað mynd eftir mælikvarða.

• Getur raðað tölum frá minnstu til stærstu.

SEL Stærðfræði 5. bekkur 2019 - 2020 - 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 2019 - 2020 - Tölur og reikningur

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

• 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. 
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SEL Stærðfræði 5. bekkur 2019 - 2020 - 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 2019 - 2020 - Tölfræði og líkindi

• Geti lesið í súlurit.

• Þekki hugtök tölfræðinnar eins og miðgildi og tíðasta gildi.


