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Stærðfræði 5. bekkur
Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Fær verkefni sem hafa verið valin með velferð hvers nemanda í huga.

Jafnrétti
Nemandi:
 Hefur jafnan rétt til náms við aðra nemendur. Leitast við að nám miðist við
einstaklingsþarfir hvers og eins. Nemendur hafa ólíkar forsendur til náms og virða
ber alla með því að hlusta á allar hugmyndir sem nemendur hafa fram að færa.
Lýðræði og mannréttindi
Nemandi:
 Hefur sinn rétt og hann er virtur og teknar lýðræðislegar ákvarðanir í hópum eða
bekk þegar við á.
 Fær þjálfun í að rökstyðja og leggja mat á rökstuðning annarra með hjálp
stærðfræðinnar.
 Er virkjaður til þátttöku í samræðum um námsþætti hverju sinni.

Uppfært maí 2016

Læsi
Nemandi:
 Les stærðfræðiverkefni eins og þau koma fyrir í orðadæmum og einföldum
textaverkefnum.
 Les stærðfræðileg tákn.
 Aflar sér upplýsinga úr töflum og súluritum.
Sjálfbærni
Nemandi:
 Þjálfaður í að huga að eigin velferð og annarra og skapað vinnuumhverfi þar sem
nemendur eru samábyrgir.

Sköpun
Nemandi:
 Gefið tækifæri til að tjá sig með teikningum og skissum, myndum töflum og
myndritum.
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 5. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013

Hæfniviðmið

Leiðir

Tölur og algebra
Nemandi getur:
 Þekkt sætiskerfið, skipt tölum í
einingar, tugir, hundruð o.s.frv.
 Staðsett tölur á talnalínu.
 Þekkt negatívar tölur með áherslu á
talnalínu og reiknað einföld dæmi með
negatívum tölum.
 Þekkt almenn brot sem hluta af heild,
getur fundið hluta þegar heildin er gefin
og getur fundið heild þegar hluti er
gefinn.
 Þekkt hugtökin teljari og nefnari og geti
borið saman almenn brot og fundið jafn
stór brot.
 Lýst tengslum á milli tíundahluta sem
tugabrota og sem almennra brota.
 Lagt saman og dregið frá með
samnefndum brotum.
 Leyst samlagningar- og frádráttardæmi
með þriggja og fjögurra stafa tölum og
með tugabrotum á talnalínu.
 Námundað tölur að næsta tug og
hundraði og notað það í slumpreikningi.
 Notað reikningsaðgerðirnar fjórar við
hversdagslegar aðstæður t.d. kaup og
sölu.
 Þekkt tengsl margföldunar og deilingar
og tengsl þessara reikningsaðgerða við

Nemandi:
 Kynnist vinnubrögðum eins og að rannsaka,
ræða, túlka, vinna hlutbundið, skrá og leysa
þrautir.
 Æfir ýmis þekkingaratriði, hugtök og
aðferðir sem miðast við verkefni daglegs
lífs, til að auka skilning og tilgang á því sem
verið er að æfa.
 Vinnur sjálfstætt, í paravinnu og í hópum.
 Er í færnimiðuðum hóp. Með færnimiðaðri
kennslu er komið betur til móts við þarfir og
færni hvers og eins nemanda. Kennarar
hópa meta reglulega hvort nemendur eiga
að flytjast milli hópa og er þá tekið tillit til
niðurstöðu úr könnunum/prófum svo og
skilningi og vinnusemi nemanda miðað við
aðra í hópnum.
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Kannanir eru lagðar fyrir nemendur
með jöfnu millibili allan veturinn (sjá
vægi í verkefnabók).
Annarpróf í nóvember og maí.
Sjálfsmat nemanda og mat
kennarans varðandi áhuga og virkni
gildir 10%.
Lögð er áhersla á að kannanir séu
fjölbreyttar og prófi flesta þætti í
hæfni nemandans, s.s. kunnáttu,
færni, skilning, getu, frumkvæði,
vinnubrögð og þrautseigju. Próf eru
aðlöguð að færni nemenda ef með
þarf.

Námsgögn







Stika 1a og 1b nemendabók
og æfingabók að hluta.
Ýmis verkefnablöð.
Tölvuforrit
Stærðfræðivefir s.s.
Mathletics og
Stoðkennarinn.
Stærðfræðispil, þrautir og
leikir.
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endurtekna samlagningu og
endurtekinn frádrátt.
Beitt ýmsum aðgerðum við margföldun
og deilingu með heilum þriggja og
fjögurra stafa tölum.
Kannað, lýst og ályktað út frá einföldum
talnamynstrum.

Rúmfræði
Nemandi getur:
 Þekkt helstu þríhyrninga og ferhyrninga
og lýst einkennum þeirra m.a. horn,
lengdum, og hornasummu.
 Gefið dæmi um hvernig rúmfræðiform
birtast í daglegu lífi og í tengslum við
margvísleg menningarfyrirbæri.
 Þekkt hugtök eins og línu, strik og
kúrfu.
 Hliðrað, speglað og snúið myndum.
 Notað gráðuboga til að mæla horn.
 Þekkt helstu horn þ.e. 180°, 90° og 45°.
 Notað hugtök eins og hvöss, rétt og
gleið horn.
 Lýst einföldum mynstrum og búið þau
til með því að hliðra eða snúa formi eða
mynd.
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Mælingar
Nemandi getur:
 Mælt og reiknað ummál marghyrninga.
 Valið viðeigandi mælieiningar og breytt
einni mælieiningu í aðra (t.d. mm, cm,
dm, m, km, dl, l).
 Skilið hvað flatarmál er og hvernig það
er fundið, skilið tengsl milli lengdar,
breiddar og flatarmáls rétthyrninga og
getur reiknað út flatarmál þríhyrninga.
 Notað mælitæki til að reikna út stærðir,
til að stækka myndir og minnka.
Tölfræði og líkindareikningur
Nemandi getur:
 Gert ýmsar kannanir sem byggjast á
spurningalistum, mismunandi
mælieiningum og talningu.
 Flokkað og sett fram upplýsingar sem
safnað hefur verið á skipulegan hátt og
kynnt þær í myndritum.
 Lýst helstu niðurstöðum gagna með
miðgildi og tíðasta gildi.
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Íslenska 5. bekkur
Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Sýnir skilning á eigin tilfinningum og annarra í samskiptum.
 Nýtir styrkleika sína við verkefnavinnu og byggir þannig upp jákvæða sjálfsmynd.
 Fær tækifæri til hreyfingar við verkefnavinnu t.d. með útikennslu.

Jafnrétti
Nemandi:
 Fær námsefni og verkefni sem höfða jafnt til beggja kynja.
 Fær tækifæri til að rækta hæfileika á eigin forsendum.
 Vinnur á lýðræðislegan hátt með öðrum nemendum.
 Tekur tillit til annarra nemenda.

Lýðræði og mannréttindi
Nemandi:
 Sýnir ábyrgð, virðingu og virkni í skólastarfi.
 Fær tækifæri til að ræða og eiga skoðanaskipti á ýmsum viðfangsefnum í
skólastarfi.
 Sýnir samskiptahæfi og skapar vinnufrið.
 Vinnur með öðrum af fullri virðingu og umburðarlyndi.
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Læsi
Nemandi:

Gerir sér grein fyrir margbreytileika málsins og getur tjáð sig í ræðu og riti með
fjölbreyttum hætti.

Nýtir sér ólíka miðla við upplýsingaöflun og framsetningu verkefna.

Fær tækifæri til vinna með texta og upplýsingar af ýmsu tagi og skapa eigin
merkingu úr þeim með fjölbreyttum aðferðum.

Vinnur á fjölbreyttan hátt með lesskilning, umhverfislæsi og upplýsingalæsi.
 Getur metið gildi þess texta sem hann vinnur með.
 Getur tjáð sig og sagt frá viðfangsefni sínu.

Fær þjálfun í öflun upplýsinga, greiningu á þeim, túlkun og miðlun.
Sjálfbærni
Nemandi:
 Er meðvitaður um gildi, viðhorf og tilfinningar sínar og ræktar virðingu fyrir
sjónarmiðum annarra.
 Kynnist ólíkum sjónarmiðum einstaklinga og menningarhópa á ýmsum tímum með
lestri fjölbreyttra texta.
 Tekur þátt í að skapa samábyrgt skólasamfélag m.a. með endurnýtingu efna við
verkefnavinnu.
 Þjálfist í gagnrýninni hugsun á sjálfan sig og samfélagið.
 Tekur virkan þátt í skólastarfinu.
 Skilur að það eru mismunandi þjóðfélagshópar í samfélaginu sem þurfa að vinna
saman á jafnréttisgrundvelli.
Sköpun
Nemandi:
 Tekur þátt í leikjum við hæfi sem tengjast námsefni.
 Getur miðlað verkefnum á skipulegan hátt í gegnum sköpun og valið sér aðferð.
 Fær að uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér
með ýmsa miðla og efni.

Skólanámskrá Hofsstaðaskóla

5. bekkur íslenska

Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla

Hæfniviðmið
Talað mál, hlustun og áhorf
Nemandi getur:
 Tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér
grein fyrir gildi góðrar framsagnar.
 Átt góð samskipti, hlustað, gætt tungu
sinnar og sýnt viðeigandi kurteisi.
 Tjáð eigin skoðanir og tilfinningar og
haldið athygli áheyrenda, m.a. með
aðstoð leikrænnar tjáningar.
 Sagt frá eftirminnilegu atriði og lýst
ákveðnu fyrirbæri, endursagt efni sem
hlustað hefur verið á eða lesið.
 Hlustað og horft með athygli á
upplestur, leikið efni, ljóð og söngva og
greint frá upplifun sinni.
 Tekið þátt í samræðum og rökræðum
samkvæmt reglum.
 Nýtt sér myndefni og rafrænt efni á
gagnrýninn hátt.
 Hlustað af athygli og beitt þekkingu
sinni og reynslu til að skilja það sem
sagt er og greint frá aðalatriðum.
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Leiðir
Nemandi:
 Æfir upplestur heima og í skólanum.
 Þjálfast í að lesa eða flytja fjölbreytt efni,
ýmist eftir sig eða aðra fyrir
bekkjarfélagana.
 Þjálfast í að hlusta á frásagnir og upplestur
samnemenda og meta flutning af sanngirni.
 Þjálfast í að segja frá afmörkuðu efni eða
atburði fyrir bekkjarfélagana.
 Tekur þátt í bekkjarfundum þar sem hann
tjáir sig um ákveðin málefni undir leiðsögn
kennara.
 Tekur þátt í umræðum sem upp koma í
skólastofunni í tengslum við námsefni og
málefni líðandi stundar.
 Semur, æfir og flytur fjölbreytt verk á sal.
 Mætir reglulega á sal í samsöng eða til að
fylgjast með flutningi nemenda á verkum
sínum.
 Er virkur í lýðræðislegri ákvarðanatöku í
skólanum m.a. í umhverfisnefnd, skólaráði
og nemendafélagi.
 Horfir á ýmsar fræðslumyndir, les fréttir,
skoðar efni á netinu og ræðir um það.

Mat

Námsgögn

Framsagnarpróf er í nóvember og maí.
Umsjónarkennari og prófdómari meta
framsögn nemenda. Framsögn er metin í
markmiðabundnu námsmati í
Námsframvindu.



Markmið:
 Líkamsstaða góð, stendur í báða
fætur og horfir fram, kynnir sig og
viðfangsefnið.
 Nær sambandi við áheyrendur, lítur
upp öðru hvoru.
 Les hæfilega hátt.
 Framburður vandaður, svo skýr að
hvert orð skilst.
 Les hæfilega hratt.
 Gott flæði á texta, hæfilegar þagnir.
 Les rétt án þess að hika.
 Áherslur og tónfall rétt og eðlilegt
miðað við merkingu og túlkun
lesmáls.
 Les af sannfæringu, þannig að hugur
fylgir máli.
 Les ljóð af skilningi og miðlar af
einlægni.
 Jafnframt er flutningur á einstökum
verkefnum er stundum metin sem
hluti af námsmati í námsgreinum.








Fjölbreyttir textar, ýmist úr
námsbókum eða öðru efni.
Lestrarbækur að vali
nemenda.
Fjölbreytt vinna með texta
og orð (Orð af orði).
Ýmis myndskeið, vefir og
hljóðskrár.
Frumsamið efni og
hugmyndir nemenda.
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Lestur og bókmenntir
Nemandi getur:
 Lesið texta fyrir hóp skýrt og áheyrilega,
með góðum raddstyrk og áherslum í
tjáningu.
 Lesið texta við hæfi með góðum hraða
og af skilningi, lagt mat á hann og
túlkað.
 Lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á
meðal þjóðsögur, ljóð og bókmenntir
ætlaðar börnum og unglingum.
 Greint nokkur frásagnarform
bókmennta og beitt fáeinum
bókmenntafræðilegum hugtökum til að
efla skilning, svo sem persónur,
umhverfi, atburðarás og boðskap.
 Beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um
form og innihald ljóða, svo sem rím,
ljóðstafi, persónugerving, bundið ljóð
og óbundið, boðskap.
 Samið ljóð af ýmsum toga samkvæmt
fyrirmælum.
 Aflað upplýsinga úr bókum og
fjölbreyttu rafrænu efni, unnið úr þeim
og nýtt við lausn verkefna, lagt nokkurt
mat á gildi og trúverðugleika
upplýsinga.
 Lesið úr einföldum tölulegum og
myndrænum upplýsingum og túlkað
þær.
 Valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til
gagns og ánægju.
Skrift
Nemandi getur:
 Skrifað læsilega og af öryggi með
persónulegri rithönd.

5. bekkur íslenska
Nemandi:
 Les bækur/texta í hljóði og upphátt í tímum
og þjálfast í að koma fram, les skýrt og
áheyrilega.
 Les heima á hverjum degi og skráir í
lestrardagbók.
 Fær hvatningu um að lesa upphátt heima,
að einhver hlusti á hann lesa og það sé
rætt um efni og innihald texta.
 Fær leiðsögn um að vinna markvisst úr efni
og skipuleggja þekkingu með hugarkortum.
 Les sögur eftir valda höfunda og vinnur
með textann með ýmsum hætti t.d. svarar
spurningum, gerir útdrætti og endursagnir,
úrvinnsluverkefni, „Orð af orði“ verkefni,
myndasögur og leikrit.
 Vinnur með bækurnar Öðruvísi fjölskylda
og Benjamín dúfa, þær lesnar og unnar
samkvæmt heildrænni
móðurmálskennsluaðferð.
 Lærir og ræðir um form, uppbyggingu og
innihald ljóða.
 Skrifar og túlkar ljóð eftir valda höfunda og
lærir sum þeirra utanbókar.
 Semur ljóð af ýmsum toga í tengslum við
það sem hann hefur lært, ýmist einn eða
með félaga.
 Vinnur með gagnvirkan lestur í hópum svo
og lesskilningsverkefni.



Viðmið árgangs í lestri er 210 atkvæði
í nóvember og 210-220 atkvæði í maí.
Nemendur taka raddlestrarpróf
þrisvar sinnum á skólaárinu, í ágúst,
nóvember og maí. Þeir sem lesa undir
200 atkvæðum á mínútu eru auk þess
prófaðir í október og mars. Í
nóvember og að vori er gefin umsögn
í raddlestri.
 Lesskilningspróf eru lögð fyrir að
hausti og vori.
 Framsagnarpróf er í nóvember og maí
og er metin í markmiðabundnu
námsmati í Námsframvindu í (sjá
nánar í kafla um talað mál og
hlustun).
 Námsmat í bókmenntum og ljóðum í
nóvember og maí:
 vinnumappa í bókmenntum
og ljóðum
 verkefni úr Öðruvísi
fjölskyla/Benjamín dúfa
 bókaverkefni
 lærð ljóð.
Mat og skipting á námsþáttum kemur
fram í verkefnabók í Mentor.









Flökkuskinna
Öðruvísi fjölskylda
Orðspor 1, grunnbók og
vinnubók
Benjamín dúfa
Trunt, trunt og tröllin
Ljóðspor
Valið lesefni af ýmsum toga.

Nemandi:

Er hvattur til að vanda vinnubrögð og
góðan frágang á öllum verkefnum.

Markmiðabundið námsmat í
Námsframvindu í Mentor. Námsmat í
skrift er í nóvember og maí.



Ýmis skriftarverkefni

Markmið:
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Skrifað grunnskrift, dregið rétt til stafs,
haft jafna stærð á skrift sinni, rétt
hlutfall milli stafa í orði, jafnan halla og
orð sitji á línu.
Beitt algengum aðgerðum í ritvinnslu,
gengið frá texta og notað orðabækur.

Stafsetning
Nemandi getur:

Beitt helstu atriðum stafsetningar og
greinarmerkjanotkunar við ritun.

Beitt reglum um stóran og lítinn staf og
n-nn við ritun til viðbótar við þær
stafsetningarreglur sem hann hefur
áður lært.

Ritun
Nemandi getur:

Samið texta þar sem beitt er eigin
sköpun, notið þess að tjá hugmyndir
sínar og reynslu og veitt öðrum
hlutdeild með því að kynna ritunina
eða leyfa öðrum að lesa.

Nýtt sér hugflæði og hugtakakort við
ritun.

Greint á milli aðal og aukaatriða og
gert útdrætti og endursagnir úr lesnu
efni.
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Nemandi:

Vinnur fjölbreyttar æfingar til þjálfunar í
stafsetningu s.s. að rita rétt eftir réttum
texta, skrifa eftir upplestri, þjálfunarforrit,
eyðufyllingarverkefni, minnisæfingar,
gildrustafsetning og sóknarskrift.

Fær þjálfun í að leiðrétta eigin texta og
annarra.

Fær þjálfun í að nýta sér orðabækur og
aðrar handbækur.

Vinnur ýmis verkefni tengd Orði af orði til
þjálfunar á uppbyggingu málsins.
Nemandi:
 Fær þjálfun í að skipuleggja hugmyndir
sínar með hugarkortum og skrifa út frá
þeim með markvissum hætti þ.e. gera
hugarkort, vinna uppkast, fá endurgjöf og
vinna svo verk til fullnustu.

Þjálfast í að skrifa mismunandi texta eftir
leiðbeiningum og úrvinnsluverkefnum t.d.
sögur, fræðitexta, ljóð, beinar frásagnir,
bréf, lýsingar og myndasögur.

Þjálfast í að greina aðalatriði úr texta t.d.
með því að gera hugarkort eða nota

Dregur rétt til stafs.
Lýkur stöfum.
Hefur rétt hlutfall milli há –og
lágstafa.
Gerir jafnan halla á stöfum/skrift.
Gerir jafnt bil milli orða.
Skrifar læsilega.
Vandar skrift og frágang verkefna.
Skrifar áferðafallega skrift.

Jafnframt eru vinnubækur og vinnubrögð
metin í ýmsum námsgreinum.
 Prófið Aston Index stafsetning stakra
orða eftir upplestri fyrir 5.bekk er lagt
fyrir alla nemendur í skólabyrjun.
 Nemendur taka tvískipt próf (stíll og
eyðufylling) í stafsetningu í nóvember
og maí.

Markmiðabundið námsmat í
Námsframvindu í nóvember og maí.
Markmið:

Þekkir hugtökin upphaf, miðja og
endir og nýtir þau í eigin ritun.

Nýtir hugarkort, beinagrindur og
önnur verkfæri við uppbyggingu
ritverka sinna.

Skrifar hæfilega langar setningar.

Notar greinamerki og hástafi /
lágstafi eftir því sem við á.
















Skinna II og Skræða I.
Valin verkefni t.d. stilar,
gildrustafsetning,
sóknarskrift, minnisæfingar.
Mál til komið grunnbók og
verkefnabók.

Orðspor 1, grunnbók og
vinnubók
Benjamín dúfa
Valið lesefni af ýmsum toga.
Ýmis skriftarverkefni
Valin fjölbreytt
ritunarverkefni af ýmsum
toga.
Skinna II og Skræða I.
Beinagrindur, ramma og
leiðbeiningar í ritun
Þjálfunarforrit á vefnum.
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Skrifað frásagnir sem innihalda
upphaf, miðju og endi.
Skrifað lýsingu á persónum, umhverfi
og atburðarás.
Skrifar texta með hæfilega löngum
málsgreinum og notað greinarmerki og
hástafi og lágstafi á réttan hátt.
Skrifað texta á tölvu og beitt nokkrum
aðgerðum við ritvinnslu.

5. bekkur íslenska






gagnvirkan lestur og skrifa útdrætti og
endursagnir.
Þjálfast í að nota ritvinnsluforrit við ritun
ýmissa verkefna.
Þjálfast í að leita í bókum og í rafrænu efni
að upplýsingum við úrlausn verkefna.
Flytur munnlega eða birtir ritun sína fyrir
bekkjarfélagana.
Vinnur fjölbreytt ritunarverkefni, ýmist
einslega, í pörum eða hópum.









Málfræði
Nemandi getur:
 Gert sér nokkra grein fyrir eigin máli og
hefur skilning á gildi þess að bæta það.
 Notað nokkur algeng orðtök og
málshætti í töluðu máli og rituðu.
 Gert sér grein fyrir notagildi íslenskrar
málfræði, m.a. við ritun og
stafsetningu.
 Áttað sig á hvernig orðaforði hefur
mismunandi eiginleika og skiptist í
nafnorð, lýsingarorð, sagnorð og önnur
orð.
 Þulið íslenska stafrófið og greint það í
sérhljóða (breiða og granna) og
samhljóða.
 Greint samheiti og andheiti algengra
orða
 Þekkt sérnöfn og samnöfn.
 Fundið nafnorð og greint þau eftir kyni,
tölu og falli. Geti bætt við þau greini og
fallbeygt þau.
Uppfært maí 2016

Nemandi:
 Vinnur ýmis skrifleg verkefni í námsbókum
til þjálfunar.
 Vinnur með fjölbreyttum hætti með texta
og orðaforða úr öðru efni t.d. í tengslum
við Benjamín dúfu og Öðruvísi fjölskyldu.
 Vinnur ýmis verkefni tengd Orði af orði til
þjálfunar á uppbyggingu málsins.
 Er kennt að vinna markvisst úr efni og
skipuleggja þekkingu með hugarkortum.
 Notar gagnvirkt efni til frekari þjálfunar.
 Vinnur ýmist einn, í pörum eða í litlum
hópum við úrlausn verkefna.

Skrifar lýsingu á persónu, umhverfi
og atburðarás.
Gerir útdrætti og skráir efni
munnlegra og /eða skriflegra
frásagna.
Þekkir uppbyggingu þjóðsagna og
ævintýra.
Skráir sannfærandi texta s.s.
auglýsingu.
Ýmis ritunarverkefni nemenda metin í
öðrum námsgreinum.
Nemendur þjálfist einnig í mati á eigin
vinnu.





Skriflegt próf í nóvember og maí.
Könnun um miðja hvora önn gildir
20% á móti annarprófi 80%.






Málfræðiverkefni tengd
Benjamín dúfu og Öðruvísi
fjölskyldu.
Verkefnablöð
Skinna II og Skræða I.
Þjálfunarforrit á vefnum.
Málrækt 1.
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Þekkt sagnorð og lýsingarorð.
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5. bekkur samfélagsgreinar

Samfélagsgreinar 5. bekkur

Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Fræðist um alla helstu þætti heilbrigðis, s.s. hreyfingu, næringu, hvíld, hreinlæti
o.fl.
 Öðlast færni í samskiptum, uppbyggingu sjálfsmyndar, ákvarðanatöku og
markmiðssetningu.
 Öðlast skilning á þeim áhrifum sem menning, fjölmiðlar og tækni geta haft á
heilsu og líðan.
Jafnrétti
Nemandi:
 Fer eftir reglum og vinnur með jafnrétti að leiðarljósi.
 Fræðist um mismunun og forréttindi fólks í víðum skilningi.
 Fræðist um menningu, trúarbrögð og lífsskoðanir annarra.
 Fær kennslu um kyn og kynhneigð.
 Geri sér grein fyrir þróun Íslands sem fjölmenningarsamfélags.
Lýðræði og mannréttindi
Nemandi:
 Fær kennslu í lýðræðislegum vinnubrögðum.
 Kemur fram við aðra af virðingu og ábyrgð.
 Tekur tillit til skoðana annarra.
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Læsi
Nemandi:
 Öðlast færni í að færa hugsun sína í letur og skilja prentaðan texta.
 Öðlast þekkingu á menningarlæsi og sögulegum staðreyndum.
 Tjáir sig um verkefni sín og notar hugtök sem tengjast viðfangsefninu.
 Nýtir tækni sem hentar til verkefnavinnu.

Sjálfbærni
Nemandi:
 Tekst á við margvísleg álitamál og ágreiningsefni.
 Notar kennslubækur og önnur hjálpargögn við vinnu sína.
 Sækir sér efni á veraldarefinn.
 Tekur þátt í samvinnu.
 Beitir grunnfærni og undirstöðuatriðum í vinnubrögðum.
 Öðlast skilning á eigin vistspori, vistspori samfélaga og þjóða.
Sköpun
Nemandi:
 Fær tækifæri til að móta viðfangsefni og miðla þeim á skapandi hátt.
 Öðlast færni í gagnrýnni hugsun.
 Fær tækifæri til að finna hæfileikum sínum farveg og að njóta sín sem einstaklingur
og hluti af heild.
 Nýtir tæknina á skapandi hátt.
 Virkjar hugmyndaflugið til að vinna og finna lausnir á verkefnum.
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013

Hæfniviðmið

Leiðir

Trúarbragðafræði
Nemandi getur:
 Rætt viðfangsefni sem snerta trú,
lífsviðhorf og siðferði og sett í samhengi
við atburði daglegs lífs.
 Sýnt fram á skilning á mikilvægum
gildum svo sem kærleika, mannhelgi,
félagslegu réttlæti, umhyggju fyrir
öðrum mönnum og öllu lífi.
 Gert grein fyrir völdum frásögnum,
hefðum, hátíðum, siðum og táknum í
kristni.
 Metið og brugðist við ólíkum skoðunum
og upplýsingum á fordómalausan hátt.
 Þekkt boðorðin 10, gullnu regluna og
kærleiksboðorðið.

Nemandi:

Fræðist um nokkur hugtök í kristinni trú
ásamt boðorðunum og gullnu reglunni.

Tekur þátt í umræðum í tímum um hugtök
og viðfangsefni.
 Vinnur skrifleg verkefni af ýmsum toga t.d.
að semja nútímaboðorð og skrifa sögu
tengda boðorðum.
 Vinnur myndræn verkefni af ýmsum toga
t.d. myndasögu í tengslum við námsefnið.
 Vinnur með ýmis hugtök t.d. með Orð af
orði verkefnum.
 Hlýðir á „klípusögur“ og dæmisögur og
ræðir um innihald þeirra.



Saga
Nemandi getur:
 Gert grein fyrir einkennum og stöðu
Íslands í heiminum í ljósi legu og sögu
landsins, breytilegrar menningar, trúar
og lífsviðhorfa við landnám.
 Gert sér grein fyrir samhengi
heimabyggðar við umhverfi og sögu, í
nánasta umhverfi nemenda.
 Sett sig í spor fólks með ólíkan
bakgrunn á völdum stöðum.
 Þekkt helstu drætti í fornsögu
norrænna þjóða og þekkt ýmsa þætti
víkingatímans.
 Sagt sögur af landnámi Íslands.
 Gert grein fyrir gæðum lands við
landnám, enn fremur trú og siðum,

Nemandi:
 Les námsbækur.
 Vinnur verkefnablöð úr námsefninu.
 Vinnur valda kafla úr söguramma.
 Setur sig í spor landnámsmanna og vinnur
ritun í dagbækur.
 Ræðir um hugtök og orðaforða tengd
efninu og vinnur ýmis orð af orði verkefni.
 Vinnur verkefni af ýmsum toga, skrifleg og
myndræn.
 Vinnur í einstaklings, para- og hópavinnu.
 Fer í heimsóknir á Þjóðminjasafn, 871 +/-2
og vorferð á Þingvelli.
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Mat


Verkefnamappa með fjölbreyttum
verkefnum metin.
Virkni, vinnusemi og þátttaka í
hópastarfi metin.

Námsgögn




Bókin Brauð lífsins.
Bókin Krakkar í kirkju og valin
verkefni.
Fræðslumyndir









Bókin Víkingaöld.
Verkefnabók úr Víkingaöld.
Bókin Leifur heppni.
Leifur heppni, sögurammi.
Bókin Frá Róm til Þingvalla.
Verkefnablöð
Myndbönd

Mat og skipting á námsþáttum kemur
fram í verkefnabók í Mentor.

Próf í nóvember og maí.
Safnmappa með verkefnablöðum.
Vinnusemi í tíma.

Mat og skipting á námsþáttum kemur
fram í verkefnabók í Mentor.
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atvinnuháttum og stjórnskipan fyrstu
aldir Íslandsbyggðar.
 Rætt á upplýstan hátt um tímabil,
atburði og persónur, sem vísað er til í
þjóðfélagsumræðu.
 Skýrt tengsl samfélags, náttúru, trúar
og lífsviðhorfa fyrr og nú.
 Dregið upp mynd af afmörkuðum
efnisþáttum stórrar og smárrar sögu,
nálægrar eða fjarlægrar.
 Greint hvernig sagan birtist í textum og
munum, hefðum og minningum.
Landafræði
Nemandi getur:
 Notað kortabækur, kort og hnattlíkön
til upplýsingaöflunar og hafa skilning á
helstu litum, táknum og hugtökum þar
að lútandi.
 Lesið og túlkað kort, loftmyndir og
önnur landfræðileg gögn, hvort sem er í
bókum eða tölvum.
 Lýst með dæmum áhrifum tækni og
mannlegra athafna á samfélag og
umhverfi.
 Lýst nokkrum einkennum lýðræðislegra
samfélagshátta.
 Gert grein fyrir hlutverki nokkurra
helstu stofnana samfélagsins.
 Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á
land og gróður.
 Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar
hefur áhrif á búsetu og lífsskilyrði.
 Gert skil á skiptingu Íslands í landshluta.
 Þekkt áttirnar og lesið úr þeim á
landakorti.
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Nemandi:
 Ræðir hugtök, skoðar kort, litar og merkir
inn á þau.
 Vinnur skrifleg verkefni, einstaklingsvinnu
og hópavinnu.
 Vinnur gagnvirk verkefni á vef.
 Horfir á myndbönd.
 Fer í vorferð á Þingvelli.





Kannanir
Próf
Vinnubók

Mat og skipting á námsþáttum kemur
fram í verkefnabók í Mentor







Ísland, veröld til að njóta.
Ísland, veröld til að njóta
(vinnubók).
Líf á landi.
Ítarefni af ýmsum toga.
Gagnvirk verkefni á vef
Hofsstaðaskóla.
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5. bekkur samfélagsgreinar

Þekkt valda landfræðilega þætti Íslands
og aflað sér upplýsinga um einstök
landsvæði eftir mismunandi leiðum.
Þekkt til helstu náttúruauðlinda,
atvinnuvega, búsetumynsturs og
samgöngutækja.
Þekkt helstu tákn sem notuð eru í
veðurlýsingu.
Þekkt helstu náttúruauðlindir.
Gert sér grein fyrir nýtingu og vernd
auðlinda og umhverfis, hvernig hver
einstaklingur getur lagt sitt af mörkum
til verndar.
Fylgt ferli orsaka og afleiðinga af
gerðum manna og bent á leiðir til
úrbóta.

Lífsleikni
Nemandi getur:
 Gert sér grein fyrir margbreytileika
fjölskyldna og margvíslegum
hlutverkum innan þeirra.



Lýst sjálfum sér og tekið dæmi um
þætti sem hafa áhrif á sjálfsmynd hans,
svo sem úr nærsamfélagi, umhverfi og
menningu.



Lýst með dæmum gildi jákvæðra
lífsviðhorfa, dygða og gildismats fyrir
eigin sjálfsvitund.



Gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og
veikleikum.



Lýst margvíslegum tilfinningum og
áttað sig á áhrifum þeirra á hugsun og
hegðun.
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Nemandi:
 Tekur þátt í bekkjarfundum.
 Fer í ýmsa hópeflandi leiki.
 Vinnur skrifleg verkefni, einstaklingsvinnu
og hópavinnu.
 Fer á samveru á sal.
 Tekur þátt í umræðum.






Bókin Ég er bara ég.
Á ferð og flugi í umferðinni.
Leiðarljós Hofsstaðaskóla.
Ýmis valin verkefni.
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Tileinkað sér heilbrigða og holla
lífshætti.



Metið jákvæð og neikvæð áhrif ýmissa
áreita í umhverfinu á líf hans og tekið
gagnrýna afstöðu til þeirra.



Gert sér grein fyrir jafngildi sínu og
annarra manna og rætt þýðingu þess.



Sett sér markmið og gert áætlanir við
fjölbreytt viðfangsefni.



Tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og
samræðu.



Sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í
samskiptum og samvinnu við aðra.



Rætt um eigin athafnir og afleiðingar
þeirra.
Rætt reglur í samskiptum fólks og tekið
þátt í að setja sameiginlegar leikreglur
með öðrum.
Tekið þátt í samfélagsmálum á ábyrgan
hátt.
Sýnt samferðafólki sínu tillitssemi og
umhyggju.
Gert grein fyrir hugmyndum um
samhjálp og velferð og framkvæmd
hennar í samfélaginu.
Séð gildi slysavarna og viðbragða við
slysum í heimahúsum, nærsamfélagi og
náttúrunni.
Þekkt og skilið mikilvægi leiðarljóss
Hofsstaðaskóla.
Þekkt helstu umferðarmerki og
umferðarreglur.
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Tjáð þekkingu sína og viðhorf með
fjölbreyttum hætti, einn sér og í
samstarfi við aðra.
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Náttúrugreinar 5. bekkur
Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Getur unnið með öðrum að lausn verkefna.
 Nýtir eigin styrkleika við vinnu verkefna.
 Þekkir mikilvægi heilbrigðra lífshátta fyrir andlega og líkamlega heilsu.

Læsi
Nemandi:
 Les í náttúruna og þekkir mikilvæg hugtök hennar.
 Nýtir sér ólíka miðla við öflun upplýsinga.
 Leysir verkefni sem stuðla að hugtakaskilningi og merkingu hugtaka.

Jafnrétti
Nemandi:
 Fær tækifæri til að vinna verkefni út frá eigin forsendum.
 Getur farið eftir reglum við verkefnavinnu.
 Gerir sér grein fyrir fjölbreytileika lífríkisins.

Sjálfbærni
Nemandi:
 Getur greint samspil manns og náttúru og mikilvægi náttúruverndar.
 Ber virðingu fyrir umhverfi sínu og lífríki jarðar.
 Kynnist lífsvenjum sem stuðla að eigin heilbrigði og heilbrigði náttúrunnar.

Lýðræði og mannréttindi
Nemandi
 Virðir umhverfi sitt og þær lífverur sem í því búa.
 Getur tekið þátt í samræðum um álitamál tengdum náttúru- og umhverfisvernd.
 Getur valið verkefni eftir áhuga og unnið á eigin forsendum.

Sköpun
Nemandi:
 Sýnir áhuga á umhverfi sínu og er forvitinn um fyrirbæri náttúrunnar.
 Getur útfært verkefni eftir eigin hugmyndum.
 Fær tækifæri til að skoða nærumhverfi sitt og njóta þess að vera úti í náttúrunni.
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Hæfniviðmið um verklag
Eðlisvísindi
Nemandi getur:
 Beitt vísindalegum vinnubrögðum
við öflun einfaldra upplýsinga
innan náttúruvísinda og útskýrt
ferlið.
 Fjallað um þekktar tækninýjungar
eða vísindauppgötvanir.
 Greint áhrif tækninýjunga og
vísindauppgötvana á atvinnuhætti
og mannlíf í heimabyggð,
umhverfi og náttúru.
 Fjallað um hvernig ólík hæfni
nýtist í störfum nútímans.
 Framkvæmt og útskýrt einfaldar
athuganir.
 Útskýrt texta um náttúruvísindi
sér til gagns og farið eftir
einföldum, munnlegum og
skriflegum leiðbeiningum.
 Hlustað á, metið og rætt
hugmyndir annarra.
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Hæfniviðmið um viðfangsefni
Nemandi getur:
 Lýst áhrifum tækni á íslenskar
atvinnugreinar.
 Lýst kröftum sem hafa áhrif á daglegt
líf manna.
 Bent á algeng efni á heimilum og í
samfélaginu, notkun þeirra og áhrif á
heilsu manna og umhverfi.
 Lýst bylgjuhreyfingum og rætt nýtingu
hljóðs og ljóss í tækni og atvinnulífi.
 Gert grein fyrir notkun manna á
auðlindum.
 Lýst og útskýrt hvernig orka í íslensku
umhverfi getur breytt um mynd.

Leiðir
Nemandi:
 Les bókina Auðvitað – á
ferð og flugi.
 Vinnur glósur og
hugarkort úr aðalatriðum
efnisins og svarar
spurningum úr bókinni.
 Vinnur verklegar æfingar
úr Auðvitað, gerir
tilraunir og athuganir.
 Horfir á einföld
kennslumyndbönd sem
tengjast efninu.
 Bókin að hluta til kennd í
minni hópum í hringekju.

Mat



Próf úr efni
bókarinnar.
Virkni og vinnusemi í
tímum ásamt
verkefnabók metin.

Mat og skipting á
námsþáttum kemur fram í
verkefnabók í Mentor.
Í lok námskeiðs í hringekju
er markmiðabundið
námsmat í
Námsframvindu.
Markmið:
 Er virkur í tímum.
 Sýnir sjálfstæði í
vinnubrögðum.
 Gerir sér grein fyrir að
hlutir eru ýmist
lýsandi eða upplýstir.
 Gerir sér grein fyrir að
gagnsæi hluta er
mismikið.
 Þekkir hugtökin
dreifilinsa og
safnlinsa.
 Þekkir hugtakið
brennipunktur.
 Þekkir hugtökin
segulskaut og
segulsvið.

Námsgögn




Auðvitað – á ferð
og flugi.
Kennslumyndbönd
Aukaefni í
tengslum við
tilraunir og
athuganir.
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Líffræði
Nemandi getur:
 Beitt vísindalegum vinnubrögðum
við öflun einfaldra upplýsinga
innan náttúruvísinda og útskýrt
ferlið.
 Tekið afstöðu til málefna sem
varða heimabyggð með því að
vega og meta ólíka kosti.
 Sett fram og rætt niðurstöður
athugana á skýran og skipulegan
hátt.
 Hlustað á, metið og rætt
hugmyndir annarra.

Náttúrufræði
Nemandi getur:
 Gert sér grein fyrir mikilvægi
gagna og líkana við að útskýra
hluti og fyrirbæri.
 Lesið og skrifað um hugtök í
náttúruvísindum.
 Útskýrt áhrif tækni og vísinda á líf
fólks.
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Nemandi getur:
 Rætt um hvernig ræktanlegt land er
notað og ýmsar hliðar landnotkunar
og verndun gróðurs.
 Lýst reynslu sinni, athugun og
upplifun af lífverum í náttúrulegu
umhverfi.
 Lýst einkennum plantna og dýra,
stöðu þeirra í náttúrunni, tengsl
þeirra innbyrðis og við umhverfi sitt.
 Lýst ólíkum vistkerfum á heimaslóð
eða við Ísland.
 Grein frá nokkrum af helstu lífverum í
lífríki Íslands; plöntum, fuglum,
spendýrum, smádýrum og sveppum.
 Sagt frá einkennum nokkurra plantna
og dýra og stöðu þeirra í náttúrunni,
tengslum þeirra innbyrðis og við
umhverfi sitt.
Nemandi getur:
 Útskýrt hvar og af hverju helstu
náttúruhamfarir verða, sem búast má
við á Íslandi og hvernig viðbrögð við
þeim eru skipulögð.
 Útskýrt hvernig Ísland byggist upp,
hvernig landslag þess og jarðvegur
breytist.
 Útskýrt lífsskilyrði og helstu
áhættuvalda í umhverfinu.

Nemandi:
 Les bókina Líf á landi.
 Vinnur glósur og
hugarkort úr aðalatriðum
efnisins og svarar
spurningum úr bókinni.
 Vinnur þemaverkefni í
tengslum við fjöruna,
hraunið og lækinn.
 Fer í ýmsar
vettvangsathuganir og
greiningar í tengslum við
efnið.
 Horfir á
kennslumyndbönd sem
tengjast efninu.



Nemandi:
 Les bókin Ísland – veröld
til að njóta og vinnur
verkefni í vinnubók.
 Vinnur gagnvirk verkefni.
 Vinnur verkefni með
kortabók.





Þekkir hugtökin
þyngdarkraftur og
núningskraftur.
Notar sköpun,
hugkvæmni og
útsjónarsemi við gerð
pappabíls.
Virkni og vinnusemi í
tímum ásamt
verkefnabók metin.
Vinna í þemaverkefni.





Bókin Líf á landi.
Kennslumyndbönd
Aukaefni í
tengslum við
þemaverkefni.



Ísland – veröld til
að njóta (lesbók og
vinnubók).
Gagnvirk verkefni
á vef
Hofsstaðaskóla og
nams.is.

Mat og skipting á
námsþáttum kemur fram í
verkefnabók í Mentor.




Próf úr efni
bókarinnar.
Vinnubók.
Vinna í hópverkefni
metið til einkunnar.

Mat og skipting á
námsþáttum kemur fram í
verkefnabók í Mentor.



Skólanámskrá Hofsstaðaskóla


Tengt þekkingu og beitingu
vinnubragða í náttúrufræðinámi
við lausn annarra verkefna.
 Hlustað á, metið og rætt
hugmyndir annarra.
Umhverfismennt
Nemandi getur:
 Tekið eftir og rætt atriði í
umhverfinu sínu og gert grein fyrir
áhrifum þeirra á lífsgæði íbúa.
 Tekið þátt í og sýnt hæfni í
samvinnu er lítur að umbótum í
heimabyggð.
 Tekið þátt í að skoða, skilgreina og
bæta eigið umhverfi og náttúru.
 Rætt mikilvægi samvinnu í
samstilltum aðgerðum sem varða
eigið umhverfi.
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Lýst veðri í heimabyggð og loftslagi á
Íslandi.

Nemandi getur:
 Dregið ályktanir af tilgangi flokkunar
úrgangs.
 Útskýrt tengsl heilbrigðis og þess sem
borðað er.
 Gert grein fyrir muni á hreinu vatni og
menguðu, hvað megi gera til að draga
úr vatnsmengun.
 Útskýrt lífsskilyrði manna og helstu
áhættuvalda í umhverfinu.

Nemandi:
 Tekur þátt í daglegri
flokkun úrgangs og
umræðum því tengdu.
 Tekur þátt í hreinsun á
skólalóð og nánasta
umhverfi.
 Vinnur ýmis verkefni í
tengslum við
þemaverkefni um
fjöruna, hraunið og
lækinn.







Efni af vef um
flokkun úrgangs.
Bókin Líf á landi.
Gögn í tengslum
við þemaverkefni
um fjöruna,
hraunið og lækinn.
Umhverfissáttmáli
skólans.
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Enska 5. bekkur
Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Sýnir frumkvæði.
 Tekur þátt í samvinnuverkefnum.
 Fær tækifæri til að vinna út frá styrkleikum.

Læsi
Nemandi:
 Les upplýsandi texta og nýtir í verkefnavinnu.
 Tjáir sig um verkefni sín og notar hugtök sem unnið hefur verið með.
 Nýtir ýmis hálpargögn svo sem orðabækur, tölvur og stafræn samskiptatæki.
 Notar tölvu- og nettækni til samskipta og efnissköpunar af ýmsu tagi.

Jafnrétti
Nemandi:
 Sýnir umburðarlyndi og tekur þátt í vinnu með öðrum.
 Fer eftir reglum í samskiptum við aðra.
 Tekur tillit til skoðana annarra.

Sjálfbærni
Nemandi:
 Tekst á við álitamál í ræðu og riti um málefni sem varða nærumhverfi hans.
 Þróar með sér gagnrýna hugsun og kemur henni til skila.
 Tileinkar sér lýðræðisleg vinnubrögð og hefur skilning á fjölbreytileika mannlífs og
menningar.

Lýðræði og mannréttindi
Nemandi:
 Kemur fram við aðra af tillitssemi.
 Vinnur sjálfstætt.
 Vegur og metur viðfangsefni sín á gagnrýninn hátt.
 Temur sér siðfræðileg gildi í umgengni sinni við aðra.
 Ber ábyrgð á eigin námi.

Sköpun
Nemandi:
 Virkjar hugmyndaflugið til að finna lausnir við úrlausn verkefna.
 Nýtir hæfileika og skapar afurð.
 Getur tengt fyrri þekkingu við viðfangsefni sem unnið er að.
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013

Hæfniviðmið

Leiðir

Hlustun
Nemandi getur:
 Skilið það sem fram fer í kennslustundinni.
 Skilið í meginatriðum samtöl og viðtöl um efni
tengt daglegu lífi og efni sem tengist
viðfangsefnum námsins og nýtt sér í ræðu og
riti.
 Hlustað eftir einstökum atriðum þegar þörf
krefur eins og leiðbeiningum og tilkynningum.
 Hlustað á sögur eða frásagnir og endursagt með
eigin orðum.
 Nýtt sér skilning sinn á tungumálinu í daglegu
lífi.
Ritun – stafsetning og málfræði
Nemandi getur:
 Beitt grunnreglum málfræði og stafsetningar
sem hann hefur lært nokkuð rétt.
 Skrifað samfelldan texta um efni sem hann
þekkir.
 Sýnt fram á nokkuð góð tök á almennum
orðaforða sem unnið hefur verið með.
 Skrifað texta af mismundandi gerðum með
stuðningi t.d. fyrirmynd, mynd eða gátlista.
 Samið texta þar sem ímyndunaraflið fær að
njóta sín.
Lesskilningur
Nemandi getur:
 Lesið sér til gagns og ánægju nokkuð auðlesna
texta af ýmsu tagi með aðgengilegum orðaforða.
 Skilið megininntak í aðgengilegum frásögnum
dagblaða, tímarita og netmiðla.
 Fundið lykilupplýsingar í texta í þeim tilgangi að
nýta í verkefnavinnu.

Nemandi:
 Notar ensku sem megintungumál
kennslustundarinnar.
 Hlustar á kennara og aðra nemendur tjá
sig á ensku.
 Á stutt samtöl um afmarkað efni við
aðra nemendur til þjálfunar.
 Gerir hlustunaræfingar þar sem hlustað
er eftir ákveðnum atriðum og vinnur
einföld verkefni.
 Hlustar á lesna texta og sögur t.d. Jack
and the beanstalk.
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Nemandi:
 Lærir markvisst nýjan orðaforða í
þemum og vinnur úr honum fjölbreytt
verkefni t.d. krossgátur, orðaleit og
einfaldar ritunaræfingar.
 Vinnur fjölbreyttar æfingar í
verkefnaheftum þar sem æfður er
orðaforði, réttritun, málfræði og ritun.

Nemandi:
 Lærir markvisst nýjan orðaforða í
þemum og vinnur úr honum fjölbreytt
verkefni t.d. krossgátur, orðaleit og
einfaldar ritunaræfingar.
 Les/hlustar á fjölbreytta texta sem
tengjast námsefninu.
 Vinnur fjölbreyttar æfingar í
verkefnaheftum t.d. Build up.

Mat


Námsmat er í formi símats þar
sem metin eru verkefni og sem
unnin voru á önninni og
nemandinn tekur kannanir.

Námsgögn










Þemahefti tengd ákveðnum
viðfangsefnum og orðaforða;
t.d. litir, dagar, mánuðir, föt,
líkamshlutar og dýr.
Build up I – vinnubók.
Ready for Action – Lesbók.
Sögur; Jack and the beanstalk,
Stephanies Ponytail o.fl.
einfaldir textar valdir af
kennara.
Léttlestrarbækur af bókasafni.
Ljósritaðar málfræði og
ritunaræfingar af ýmsum toga.
Þjálfunaræfinga á vef og
spjaldtölvu.
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Lesið sér til gagns og gamans bækur og tímarit
við hæfi.
Skilið leiðbeiningar og upplýsingar sem snertir
daglegt líf.

Samskipti og frásögn
Nemandi getur:
 Haldið uppi samræðum um efni sem hann
þekkir t.d. daglegt líf og áhugamál.
 Skilið og notað algeng orðasambönd og
viðeigandi kurteisisvenjur í samræðum.
 Bjargað sér við algengar aðstæður eins og í
verslunum, veitingastöðum og á ferðalögum.
 Notað ensku að einhverju leyti sem
samskiptamál í kennslustundum.
 Undirbúið og tekið viðtal á ensku.
 Lýst og sagt frá atburðum, reynslu og
skoðunum með stuðningi gátlista eða mynda.
Menningarlæsi
Nemandi getur:
 Sýnt fram á þekkingu á hefðum og viðhorfum
viðkomandi mál- og menningarsvæðum og bera
saman við eigin menningu.
 Gert sér grein fyrir skyldleika enskunnar við
íslensku og önnur tungumál.
Námshæfni
Nemandi getur:
 Sett sér nokkuð raunhæf markmið og gert sér
nokkra grein fyrir hvar hann stendur í náminu.
 Beitt námsaðferðum til að auðvelda skilning og
notkun á tungumálinu.
 Nýtt sér eigin reynslu og þekkingu þegar kemur
að því að tileinka sér nýja þekkingu.
 Tekið þátt í samvinnu um ýmiss konar
viðfangsefni og sýnt öðrum tillitsemi.
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Velur sér léttlestrarbækur á bókasafni
skólans og gera þeim skriflega skil.
 Vinnur verkefni þar sem hann nýtir sér
efni á neti og fjölmiðlum til að semja
frásagnir og kynningar.
Nemandi:
 Notar ensku sem megintungumál
kennslustunda og er hvattur til að nýta
tungumálið eftir bestu getu.
 Vinnur markviss samtalsverkefni þar
sem umræður milli nemenda fara fram
á ensku.
 Vinnur verkefni og flytur niðurstöður
sínar með mismunandi hætti
munnlega eða skriflega.
 Vinnur fjölbreyttar æfingar í
verkefnaheftum t.d. Build up og Ready
for Action.
Nemandi:
 Tekur þátt í umræðum um orðaforða
sem kemur fyrir í námsefninu þegar
tilefni er til.
 Kynnist ýmsu sem tengist enskum
menningarheimi í gegnum texta sem
unnið er með.
 Lærir um enskar hátíðir t.d. Halloween.
Nemandi:
 Er metinn jafnt og þétt yfir önnina í
formi símats með fjölbreyttu sniði og
þjálfast í að leysa mismunandi verkefni.
 Tekur reglulega litlar kannanir og
tileinkar sér námstækni við að læra
nýjan orðaforða.
 Vinnur ýmis verkefni þar sem
orðabækur, og leitarvélar eru nýttar.
 Vinnur ýmis verkefni í hópum og pörum
og kynnir fyrir öðrum.
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Getur nýtt sér algengustu hjálpartæki s.s.
orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit og
leitarvélar.
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Upplýsinga- og tæknimennt 5. bekkur

Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð:
Nemandi:
 Sýnir frumkvæði, vinnur sjálfstætt og í hóp og tekur þátt í samvinnuverkefni.
 Fær tækifæri til að vinna út frá styrkleikum.
 Beitir réttum vinnustellingum og vinnubrögðum.

Læsi
Nemandi:
 Velur hugbúnað sem hentar þeim verkefnum sem verið er að vinna.
 Rökstyður val á hugbúnaði við verkefnavinnu.
 Tjáir sig um verkefni sín og notar hugtök sem tengjast viðfangsefninu.
 Nýtir gagnvirkt námsefni.

Jafnrétti
Nemandi:
 Nýtir upplýsingatækni á fjölbreyttan hátt sér til gagns og ánægju.
 Fer eftir reglum um ábyrga netnotkun.
 Tekur tillit til skoðana annarra.

Sjálfbærni
Nemandi:
 Tekur þátt og nýtir sér notkunarmöguleika hug- og tækjabúnaðar.
 Sækir sér efni á veraldarvefinn og nýtir í verkefnavinnu.

Lýðræði og mannréttindi
Nemandi:
 Fær tækifæri til að velja verkefni við hæfi og hefur áhrif á útkomu.
 Vinnur sjálfstætt eftir vinnuferli, frá hugmynd til lokaafurðar.
 Aflar upplýsinga á veraldarvefnum, vegur og metur á gagnrýninn hátt.
 Temur sér siðferðisleg gildi varðandi notkum veraldarvefsins og þekkir netorðin
fimm.
 Metur og bregst við ólíkum skoðunum og upplýsingum á fordómalausan hátt.

Sköpun
Nemandi:
 Nýtir tæknina á fjölbreyttan og skapandi hátt.
 Virkjar hugmyndaflugið til að finna lausnir við vinnu verkefna.
 Nýtir hæfileika og skapar afurð.
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013

Hæfniviðmið
Vinnulag og vinnubrögð
Nemandi getur:
 Nýtt upplýsingaver sér til gagns bæði í
stýrðu námi og á eigin forsendum.
 Nýtt rafrænt námsefni á ýmsu formi í
tengslum við vinnutækni, vinnulag og
annað nám.
 Sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum undir
leiðsögn og í samvinnu með öðrum.
 Nýtt sér mismunandi tæknibúnað á
hagkvæman og fjölbreyttan hátt.
 Beitt réttri fingrasetningu og nær
hraðaviðmiði sem er 70 slög á mínútu
(14 orð).
 Skráð sig inn á Mentor og fylgst með
upplýsingum.
 Sótt texta og myndir á netið og vistað
með skipulögðum hætti.
 Sett upp fjölbreytt skjöl í ritvinnslu og
vistað þau skipulega.
 Notað helstu aðgerðir í tölvupóstforriti
og þekkir helstu vinnureglur sem gilda.
 Búið til einfalda margmiðlunarkynningu
með texta, mynd og hljóði.
 Notað grunnaðgerðir í töflureikni og
breytt útliti gagna.
 Unnið með myndir í myndvinnsluforriti.
 Getur forritað og búið til einfaldan leik í
Alice.
 Búið til einfaldan vef.
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Leiðir
Nemandi:
 Fer ásamt umsjónarkennara í tölvuver,
skólasafn, nýtir fartölvuvagn og/eða
spjaldtölvur við vinnu sína.
 Kynnist ýmsum náms- og kennsluvefjum
þar sem hægt er að afla upplýsinga og
þjálfa ákveðna færni.
 Fær þjálfun í notkun ýmiss hugbúnaðar og
tækja til að nota við úrvinnslu og
framsetningu á verkefnum t.d. Word,
Excel, Publisher, PowerPoint og Comic Life.
 Vélritar verkefni á ýmsum þjálfunarvefjum
og kennari gengur á milli og leiðbeinir um
rétt vinnubrögð, fingrasetningu og
vinnustellingar.
 Fær námskeið í forritun. Kennt er á helstu
aðgerðir í Alice og nemendur forrita
einfalda sögu/leik/myndband.
 Fær þjálfun í notkun tölvupósts og vinnur
markviss verkefni í tengslum við það.

Mat
Markmiðabundið námsmat í
Námsframvindu í Mentor undir vélritun,
tölvur, tölvufærni og forritun.
Nemendur taka vélritunarpróf þrisvar
sinnum á skólaárinu. Kennari metur
framvindu nemandans eftir hvert próf.
Markmið:
 Skráir sig inn í Mentor og fylgist með
upplýsingum.
 Vistar skjal skipulega (Heimasvæði,
sameign).
 Sækir texta og myndir á netið og
vistar með skipulögðum hætti.
 Setur upp fjölbreytt skjöl í ritvinnslu.
 Þekkir og fer eftir vinnureglum sem
gilda í tölvupóstsamskiptum.
 Les skólapóst og sendir póst til
kennara og samnemenda.
 Notar helstu aðgerðir í
tölvupóstforriti s.s. senda viðhengi,
flokka og eyða pósti.
 Þekkir helstu reglur um örugga
netnotkun, Netorðin fimm (SAFT).
 Býr til einfalda.
margmiðlunarkynningu með texta,
mynd og hljóði.
 Notar grunnaðgerðir í töflureikni og
breytir útliti gagna.

Námsgögn











Kennsluforrit
Námsvefir
Verkefni í ritvinnslu (Word).
Verkefni í umbroti
(Publisher).
Verkefni í töflureikni (Excel).
Microsoft Web Accessvefpóstur – kennsluhefti (Á
vef skólans).
Microsoft Power Point.
Ritfinnur og Typing Master
Pro.
Verkefni af ýmsum toga að
vali kennara.
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Upplýsingaöflun og úrvinnsla
Nemandi getur:
 Nýtt fjölbreyttar leiðir og leitarvélar við
markvissa öflun upplýsinga við hæfi.
 Nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni á
fjölbreyttan hátt.
 Nýtt hugbúnað og forrit við einfalda
uppbyggingu og uppsetningu ritsmíða.
 Verið gagnrýninn á gæði ýmissa
upplýsinga.
 Nýtt hugbúnað/forrit við einfalda
framsetningu á tölulegum gögnum.

Nemandi:
 Notar mismunandi vafra og leitarvélar.
 Nýtir ýmsa náms- og kennsluvefi s.s.
Google, Google Earth, nams.is og
skolavefurinn.is.
 Ræðir um meðferð heimilda, áreiðanleika
og höfundarétt í tengslum við verkefni sem
unnin eru í skólastarfinu.
 Notar ýmsan hugbúnað t.d. Word,
publisher, PowerPoint, Excel o.fl. til að
vinna verkefni af fjölbreyttum toga.

Tækni og búnaður
Nemandi getur:
 Nýtt hugbúnað/forrit við gerð
ritunarverkefna og framsetningu
tölulegra gagna.
 Nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu
og gerð stuttmynda.
 Nýtt hugbúnað við vefsmíðar.

Nemandi:
 Vinnur ýmis verkefni í töflureikni og setur
upp í myndrit.
 Notar forrit/hugbúnað til að vinna með
myndir og myndbönd.
 Kynnist ýmsum forritum og verkfærum á
netinu.

Sköpun og miðlun
Nemandi getur:
 Nýtt hugbúnað/forrit við miðlun
þekkingar á skapandi og skýran hátt.

Nemandi:
 Lærir að nota ýmis forrit til að búa til
kynningar í tengslum við námsefni, Comic
Life, Imovie, Power Point, Publisher, Word,
o.fl.
 Fær tækifæri til að velja á hvaða hátt hann
kýs að skila verkefnum t.d. val um
hugbúnað/forrit.

Siðferði og öryggismál
Nemandi getur:
 Sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga og við
heimildavinnu.
 Farið eftir reglum um ábyrga
netnotkun, verið meðvitaður um

Nemandi:
 Aflar upplýsinga af Neti og vinnur stutt
heimildaverkefni.
 Ræðir um umorðun og áreiðanleika
heimilda.
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Vinnur með myndir í
myndvinnsluforriti.

Námskeið í forritun og vefsíðugerð metin í
markmiðabundnu námsmati í Mentor að
námskeiði loknu.
Markmið forritun:
 Er virk/ur í tímum.
 Fer eftir fyrirmælum.
 Vinnur með helstu aðgerðir í forritun í
Alice 2.4 (eiginleika/properties
hluta/objects).
 Forritar einfalda sögu/leik/myndband
í þrívíðu forritunarumhverfi Alice.
 Kann að leggja mat á hvað sé
skemmtilegt, jákvætt, neikvætt og
hvað betur má gera í þeim
tölvuleikjum/hugbúnaði sem notaður
er í daglegu lífi.
Markmið vefsíðugerð:
 Fylgist vel með í kennslustundum og
fer eftir fyrirmælum.
 Sýnir sjálfstæði og frumkvæði
 Er vinnusöm/samur
 Vandar texta og stafsetningu á vefsíðu
 Getur heimilda þar sem við á
 Sækir mynd á netinu og setur inn á
vefsíðu
 Setur inn myndband, krækjur og kort
á vefsíðu
 Vandar heildarútlit vefsíðu
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siðferðislegt gildi þeirra og tekur ábyrgð
á eigin samskiptum og gögnum á Neti
og netmiðlum

5. bekkur upplýsinga- og tæknimennt
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Er með eigið notendanafn og lykilorð og er
meðvitaður um að nota það og halda því
leyndu.
Fær fræðslu um reglur varðandi örugga
netnotkun s.s. SAFT-námsefnið og netorðin
fimm.
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5. bekkur heimilisfræði

Heimilisfræði 5. bekkur
Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Fær hvatningu til að skapa jákvæðan skólabrag í heilsueflandi skóla með áherslu á
hreyfingu, næringu og hvíld.
 Þjálfast í að efla sjálfsöryggi og þroska.

Læsi
Nemandi:
 Vinnur með læsi á fjölbreyttan hátt.
 Lærir að allir geta lesið sér til gagns.

Jafnrétti
Nemandi:
 Þjálfast í að bæði kynin taka þátt í störfum heimilisins.
 Lærir að öll börn eigi rétt á menntun.

Sjálfbærni
Nemandi:
 Fær hvatningu til eflingar á umhverfisvitund með því að flokka allt rusl og auka
samfélagslega ábyrgð.

Lýðræði og mannréttindi
Nemandi:
 Þjálfist í að bera ábyrgð á eigin námi og framtíð.

Sköpun
Nemandi:
 Fær verkefni sem efla áhuga, forvitni og ímyndunarafl.
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5. bekkur heimilisfræði

Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013

Hæfniviðmið
Nemandi getur:
 Farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti
og þrif.
 Þvegið upp og gengið frá.
 Þekkt umhverfis og endurvinnslumerki
á umbúðum.
 Matreitt einfaldar og hollar máltíðir.
 Farið eftir uppskriftum.
 Notað algengustu mælitæki og
eldhúsáhöld.
 Unnið einn eða í hópi.
 Unnið með mismunandi matvæli.
 Þekkt heiti helstu næringarefna.
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Leiðir
Nemandi:
 Lærir að matreiða hráefni úr mismunandi
fæðuflokkum.

Lærir að nota rafmagnstæki, eldavél, ofn
og rafmagnsþeytara.

Baki brauð og kökur.

Eldar létta rétti og súpur.

Mat
Í lok námskeiðs er markmiðabundið
námsmat í Námsframvindu í Mentor.
Markmið:
 Fylgist vel með í kennslustundum og
fer eftir markmiðum.
 Er vinnusöm/samur.
 Notar mælitæki rétt.
 Fer eftir einföldum uppskriftum.
 Tileinkar sér góða borðsiði.
 Temur sér flokkun úrgangs í
heimilisfræði.
 Vinnur skipulega.
 Vinnur í hóp.

Námsgögn





Gott og gagnlegt 1, námsefni
fyrir 5. bekk.
Næringarefnatöflur
Matvælaumbúðir
Fæðuhringurinn
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5. bekkur sjónlistir

Sjónlistir 5. bekkur
Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Kynnist áhöldum og búnaði tengdum sjónlistum.
 Notar rétta líkamsstöðu og beitir verkfærum rétt.
 Gerir sér grein fyrir hættum sem geta fylgt ef rétt meðhöndlun er ekki til staðar.

Læsi
Nemandi:
 Þjálfaður í myndlæsi í nánasta umhverfi.
 Geri sér grein fyrir mismunandi læsi á sjónlistum. Að gera sér grein fyrir tvívíðum,
þrívíðum myndverkum.

Jafnrétti
Nemandi:
 Fær sömu tækifæri og aðrir nemendur.
 Getur valið samskonar verkefni og aðrir nemendur.

Sjálfbærni
Nemandi:
 Fær leiðbeiningar með að nýta efni eins vel og hægt er hverju sinni.

Lýðræði og mannréttindi
Nemandi:
 Geri sér grein fyrir að myndlist er fyrir alla.
 Fær að stjórna útliti á myndsköpun sinni.

Sköpun
Nemandi:
 Skapar myndir í tvívíðu og þrívíðu formi að eigin vali.

Í vinnslu

Skólanámskrá Hofsstaðaskóla

5. bekkur sjónlistir

Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013

Hæfniviðmið
Nemandi getur:

Í vinnslu

Leiðir
Nemandi:


Mat

Námsgögn
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5. bekkur hönnun og smíði

Hönnun og smíði 5. bekkur
Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Kynnist búnaði smíðastofunnar.
 Notar rétta líkamsstöðu og beitir verkfærum rétt.
 Geri sér grein fyrir hættu sem getur stafað af verkfærum sem eru ekki rétt notuð.

Læsi
Nemandi:
 Sé læs á umhverfið sitt og meðvitaður um hættur í smíðastofunni.

Jafnrétti
Nemandi:
 Fái sömu tækifæri, sömu aðstöðu og geta valið samskonar efni og aðrir
nemendur.

Sjálfbærni
Nemandi:
 Tileinkar sér að nýta efni vel og vinna úr afgangsefni.

Lýðræði og mannréttindi
Nemandi:
 Geri sér grein fyrir að handverk sé jafnt fyrir bæði kynin.
 Fær að stjórna útliti á afurð sinni.

Sköpun
Nemandi:
 Vinnur afurð eftir hugmyndum sínum.
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5. bekkur hönnun og smíði

Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013

Hæfniviðmið
Nemandi getur:
 Tamið sér viðeigandi umgengni og
vinnureglur sem gilda í smíðastofunni.
 Hlustað og farið eftir verklýsingu frá
kennara.
 Tjáð og útskýrt hugsanir sýnar og
hugmyndir með skissum.
 Valið yfirborðsmeðferð sem hæfir
verkefninu.
 Haft sjálfstæði að leiðarljósi í vinnu
sinni.
 Lagt mat á eigin verk og sýnt skilning á
vönduðum vinnubrögðum.
 Endurnýtt efni sem fellur til í
smíðastofunni
 Unnið eftir hönnunarferli frá hugmynd
að lokaafurð.
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Leiðir
Nemandi:
 Skissar hugmyndir af afurð.
 Pússar kanta.
 Sagar efni.
 Málar.
 Leggur lokahönd á útlit afurðar.

Mat
Í lok námsskeiðs er markmiðabundið
námsmat í Námsframvindu.
Markmið:
 Fylgist vel með í kennslustund og fer
eftir fyrirmælum.
 Er vinnusamur.
 Gengur vel um efni og áhöld.
 Er sjálfstæður í hönnun á sprautu
verkefni.
 Veldur málningarverkefni.
 Lýkur verkefnum.

Námsgögn











Sýnishorn af verkefnum.
MDF plötur
Sprautur
Plaströr
Hjólaslanga
Skrúfur
Málning
Endurnýtt efni
Bor
Lím
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5. bekkur textílmennt

Textílmennt 5. bekkur

Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Kynnist búnaði textílstofu.
 Notar rétta líkamsstöðu og beitir verkfærum á réttan hátt.
 Gerir sér grein fyrir þeirri hættu sem getur stafað af verkfærum sem eru ekki rétt
notuð.

Læsi
Nemandi:
 Hafi trú á að vinna eftir eigin hugmynd.
 Sé læs á umhverfið sitt og meðvitaður um hættur í textílstofunni.

Jafnrétti
Nemandi:
 Fær sömu tækifæri, sömu aðstöðu og getur valið samskonar verkefni og aðrir
nemendur.

Sjálfbærni
Nemandi:
 Fær leiðbeiningar með að nýta efni vel.

Lýðræði og mannréttindi
Nemandi:
 Geri sér grein fyrir að handverk sé jafnt fyrir bæði kynin.
 Fær að stjórna útliti á afurð sinni.

Sköpun
Nemandi:
 Vinnur afurð eftir hugmyndaflugi sínu.
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5. bekkur textílmennt

Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013

Hæfniviðmið
Nemandi getur:
 Unnið að ýmsum verkefnum með
leiðsögn kennara.
 Saumað á saumvél verkefni sem reyna
á sjálfstæði í notkun saumavéla
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Leiðir
Nemandi:
 Vinnur að ýmsum verkefnum með leiðsögn
kennara þar sem leitast er við að efla
sköpunarhæfileika og sjálfstraust hans.
 Vinnur í mynsturgerð .

Mat
Í lok námskeiðs er markmiðabundið
námsmat í námsframvindu.
Markmið:
 Læri mynsturgerð og hönnun.
 Læri krosssaum.
 Þjálfist í vélsaumi.
 Læri að þræða yfirtvinna á saumavél.
 Bæti við kunnáttu og þjálfist í prjóni.

Námsgögn








Rúðstrikað blað.
Blýantur
Útssaumsgarn
Prjónar
Garn
Saumavél
Títuprjónar
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5. bekkur tónmennt

Tónmennt 5. bekkur
Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð
Nemandi:
 Vinnur sjálfstætt og á góð samskipti.
 Notar rétta líkamsstöðu þegar leikið er á hljóðfæri.
 Fær tækifæri til að vinna út frá áhuga.

Læsi
Nemandi:
 Geti lesið í umhverfi sitt og nýtir sér leiðbeiningar.
 Geti nýtt sér tónlistarhugtök í umfjöllum um viðfangsefnið.

Jafnrétti
Nemandi:
 Fær tækifæri til að rækta hæfileika sína og þroskast á eigin forsendum án
fordóma.
 Tileinkar sér almenna kurteisi í samskiptum.
 Átti sig á að öll tónlist hefur jafnan sess.
 Átti sig á að allir séu jafnir óháð kyni, menningu, fötlun, aldri, búsetu og
líkamsbyggingu.

Sjálfbærni
Nemandi:
 Geti valið sér og spilað á hljóðfæri út frá eigin getu.
 Tekur ábyrgð á sjálfum sér, umhverfi sínu og samskiptum.

Lýðræði og mannréttindi
Nemandi:
 Fær tækifæri á vali verkefna í einstaka kennslustundum.
 Finni að gagnkvæm virðing og góð samvinna skal ríkja á milli nemenda og
kennara/starfsfólks.
 Finnur að jafnræði er gætt þegar nemendum er skipt í verkefni.
 Vinnur eftir ferli, frá hugmynd til afurðar.

Sköpun
Nemandi:
 Þróar og vinnur með eigin hugmyndir, greinir og leitar lausna.
 Fær hvatningu til að efla og styrkja sköpunargáfu sínar.
 Nýtir aðferðir og tækni á fjölbreyttan og skapandi hátt.
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5. bekkur tónmennt

Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013

Hæfniviðmið
Nemandi getur:
 Unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í
samskiptum.
 Komið fram við aðra af virðingu og
kurteisi.
 Unnið vel og farið eftir fyrirmælum.
 Beitt ólíkum áherslum í söng.
 Upplifað tónlist í gegnum flutning,
sköpun og hlustun.
 Þekkt og greint heimstónlist.

Leiðir
Nemandi:
 Vinnur tónverk undir leiðsögn kennara þar
sem leitast er við að efla sköpunarhæfileika
og sjálfstraust hans.
 Tekur þátt í hóp – og samvinnuverkefnum.
 Vinnur skriflegar æfingar og verkefni undir
leiðsögn kennara.
 Tekur þátt í skapandi vinnuferli.

Mat
Markmiðabundið námsmat í
Námsframvindu í Mentor.
Markmið:
 Fylgist með í kennslustundum og
fari eftir fyrirmælum.
 Er vinnusöm/samur.
 Gengur vel um.
 Tekur virkan þátt í söng.
 Útskýrir, greinir og spilar púls, hryn og
túlkun (sterkt/veikt).
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Þekkir tónlist frá framandi
löndum.
Þekkir íslensk þjóðlög og rímur.
Spilar og semur einföld lög á
skólahljóðfæri.

Námsgögn







Söng- og nótnabækur.
Tölva
Myndbönd
Píanó
Ýmis hljóðfæri.
Hljóðkerfi
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5. bekkur skólaíþróttir

Skólaíþróttir 5. bekkur
Grunnþættir menntunar
Heilbrigði og velferð:
 Nemendur stundi íþróttir/hreyfingu með ánægju að leiðarljósi.
 Nemendur geri sér grein fyrir mikilvægi hreyfingar, hvíldar, hreinlætis og
heilbrigðs lífernis.

Læsi:
 Nemendur geti lesið umhverfi sitt og hlustað á líkama sinn.

Jafnrétti:
 Áhersla á að allir séu jafnir óháð kyni, menningu, fötlun, aldri, búsetu og
líkamsbyggingu.

Sjálfbærni:
 Nemandi öðlist samábyrgð samfélagsins, þroskist sem virkur borgari
meðvitaður um gildi, viðhorf og tilfinningar sínar gagnvart velferð og
heilbrigði.

Lýðræði og og mannréttindi:
 Nemendur fái tækifæri á vali verkefna í einstaka kennslustundum.
 Gagnkvæm virðing og góð samvinna skal ríkja á milli nemenda og
kennara/starfsfólks.
 Jafnræði skal gæta þegar nemendum er skipt í verkefni.

Sköpun:
 Líkamstjáning í ýmsu formi við fjölbreyttar aðstæður.
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5. bekkur skólaíþróttir

Unnið verður með hæfniviðmið við lok 7. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013

Hæfniviðmið
Íþróttir
Líkamsvitund, leikni og afkastageta
Nemandi getur:
 Gert æfingar sem reyna á loftháð þol.
 Gert æfingar sem reyna á styrk og
stöðugleika útlima og bols.
 Gert samsettar hreyfingar sem reyna á
lipurð og samhæfingu.
 Sýnt leikni í nokkrum mismunandi
íþróttagreinum.
 Tekið þátt í ýmsum leikjum og æfingum
sem efla líkamsþol, kraft, hraða og
viðbragð.
 Tekið þátt í stöðluðum prófum til að
meta þrek og hreysti, lipurð og
samhæfingu.
 Gert grunnspor í einföldum
paradönsum og einföldum
þjóðdönsum.
 Beitt líkama sínum markvisst í dansi og
hreyfingu sjálfum sér til ánægju.
Félagslegir þættir
Nemandi getur:
 Lært að bera virðingu fyrir þörfum
annarra og mismunandi getu þeirra.
 Tekið þátt í leikjum sem efla markvisst
samvinnu innan minni eða stærri hópa.
 Sýnt virðingu og góða framkomu hvort
sem leikur vinnst eða tapast.
 Jafnframt viðhaft jákvæð og árangursrík
samskipti til að efla liðsanda.
 Skýrt mikilvægi þess að hafa leikreglur,
farið eftir þeim bæði í hóp- og
einstaklingsíþrótt.
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Leiðir
Nemandi:
 Tekur þátt í leikjum.
 Tekur þátt í stöðvaþjálfun.
 Prófar áhaldahringi.
 Fer í leiki með og án bolta.
 Dansar við tónlist og semur dansa.
 Tekur próf.

Nemandi:
 Tekur þátt í hópeflisleikjum og gerir
hópeflisæfingar.
 Tekur þátt í samvinnuleikjum.
 Tekur þátt í umræðum um virðingu og
góða framkomu í íþróttum hvort sem leikur
vinnst eða tapast.

Mat
Markmiðabundið námsmat í
Námsframvindu í Mentor.
Markmið:

Leggur sig fram og tekur þátt í
kennslustundum.
 Fylgist vel með í tímum og fer eftir
fyrirmælum.
 Sýnir öðrum virðingu og
umburðarlyndi.
 Heldur sér uppi í 90 sek í planka.
(kraftur)
 Gerir 20 kviðæfingar á 1 mín.
 Gerir 12 armbeygjur í röð.
 Sippar 40 sinnum á 30 sek.
 Píptest, klárar 5. þrep.

Námsgögn









Áhöld
Mörk
Körfur
Net
Boltar
Baunapokar
Sippubönd
Vesti o.fl.
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Heilsa og efling þekkingar
Nemandi getur:
 Áttað sig á mikilvægi hvíldar fyrir sál og
líkama.
 Öðlast þekkingu um áhrif þolþjálfunar á
hjarta og blóðrásarkerfið.
 Gert sér grein fyrir gildi heilbrigðs
lífernis fyrir starfsemi líkamans og
mikilvægi hreinlætis í tengslum við
íþróttir og sundiðkun.
 Notað hugtök sem tengjast sundiðkun
og íþróttum.
Sund
Nemandi getur:





Náð færni í bringusundi, skólabaksundi,
skriðsundi, baksundi með því að synda
rétt sundtök (armtök og fótatök), takt
og rennsli.
Skilið aflfræði vatnsins, að vatn geti
bæði verið hart og mjúkt og með því að
breyta um líkamsstöðu er hægt að
fljóta og sökkva.
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5. bekkur skólaíþróttir
Nemandi:
 Fær fræðslu og ræðir um heilbrigt líferni.
 Ræðir við kennara um niðurstöður prófa og
gerir markmið.
 Tekur þátt í mælingum á hjartslætti við
ástundun íþrótta og öndun hans skoðuð.
 Fær kynningu á gömlum leikjum og tekur
þátt í þeim.

Nemandi:

Gerir æfingar fyrir einn af undirstöðu
þáttum sundsins sem er aflfræði. Aflfræði
fjallar fyrst og fremst um áhrif krafta á
sundfólk.

Gerir stungu- og sundæfingar.

Markmiðabundið námsmat í
Námsframvindu í Mentor.
Markmið:
 Syndir 10 m flugsundsfótatök með
eða án hjálpartækja.
 Syndir 25 m skólabaksund.
 Syndir 25 m skriðsund með sundfit.
 Syndir 12 m baksund.
 Syndir 75 m bringusund án hvíldar.
 Stingur sér af bakka.
 Treður marvaða í 20-30 sek. (heldur
sér á floti með hringlaga fótartökum).
 Kafar eftir hlut á 1-2 m dýpi eftir 5 m
sund.
 Sund í fötum.







Korkar
Kútar
M-kútar
Froskalappir
Köfunardót o.fl.

