Bjargir – hjólið rúllar
BJARGIR LEITARVERKFENI
STÆRÐFÆRÐIKENNSLA Á MIÐSTIGI

DAGBJÖRT LÍNA OG EYGLÓ BÁRA

Bjargir - hjólið rúllar

u

Af hverju þurfa allir að finna upp hjólið?

u

Deilum því sem við notum með öðrum

u

Með því að deila með öðrum þróast okkar
hugmyndir

Pinterest.com
u

Síðan pinterest.com hefur gefið okkur margar góðar hugmyndir sem við
höfum notað í okkar kennslu.

u

Margar frábærar margföldunar hugmyndir og fullt af efni sem hægt er að
nota þegar við vinnum með almenn brot.

u

Nærri allt efni sem við notuðum í kennslu okkar með tugabrot er komið frá
þessum vef.

u

Gefið ykkur tíma til þess að skoða þessa síðu.

u

Þarna er hægt að safna saman öllu því sem þér finnst merkilegt í eina
möppu sem gerir efnið mjög aðgengilegt.

u

Þú getur svo ef þú vilt deilt þinni möppu með samstarfsfólki þínu.

Teachers pay teachers
u

Góð síða með mörgum verkefnum og hugmyndum.

u

Tengist Pinterest síðunni á þann hátt að myndir af mörgum verkefnum eru á
pinterest.com

u

Innskráning á Teachers pay teachers veitir aðgang að heilum hafsjó af
verkfnum

u

Sum verkefni þarf að kaupa önnur eru frí

u

Við höfum notað þessa síðu mikið í okkar kennslu

u

Til þess að losna við fyrirsagnir á ensku sem eru á sumum verkefnunum þá
höfum við hreynlega tekið skjáskot og klippt enska textann út.

u

Erum ekki að brjóta neitt af okkur, verkefnin eru í boði þegar þú ert skráður inn,
við erum bara að aðlaga þau að okkur.

Spjaldtölvur í stærðfræði
u

Notkun spjaldtölva hefur aukist mikið í grunnskólum landsins og má segja að
framtíðina sé að finna í tækninni.

Dæmi um stærðfræðikennslu-öpp fyrir I-Pad
u

Talnalínan æfð: Zoom, Pearl diver og Lobster diver.

u

Samlagning - frádráttur: Math zombies, Hungry fish, Math kid, Park Math HD

u

Margföldun – deiling: Metor Math, Multiplication, Math Bingo, Math Ninja, Math
zombies.

u

Almenn brot: Math fraction, Fraction Monster, Fraction walls.

u

Hornafræði: Jungle Geometry, Tangram wonderland.

u

Pinnabretti: Geoboard

Samlagning og frádráttur
u

Math zombies; afturgöngur sem koma með tölur og ef svarið er rétt þá lifna
þær við.

u

Hungry fish; það koma fram bólur með tölum sem nemendur þurfa að láta
fiskinn éta og finna með því rétta útkomu.

u

Math kid; koma upp dæmi sem þarf að svara og birtast dæmin síðan
neðar á síðunni með réttri útkomu. Ef svar er rangt þá kemur það líka fram
með rauðu merki.

Talnalínan
u

Zoom; Góð æfing fyrir talnalínu þar sem nemendur þurfa að átta sig á
hvaða tölur vantar á talnalínuna og verða því að stækka línuna til að fá
rétta talnaröð.

u

Pearl diver og Lobster diver; kafari kafar niður á rétta tölu og þarf að gæta
að fyrirstöðu. Ef talan er rétt þá safnast perla eða humar en ef rangt þá
fær spilari ónýtt stígvél.

Margföldun og deiling
u

Multiplication; tveir til fjórir nemendur geta keppt sín á milli og hægt er að
velja líka um samlagningu, frádrátt eða blandaðar aðgerðir.

u

Math Bingo; góð æfing í margföldun þar sem nemendur geta skráð sig inn
og séð árangur af æfingum. Koma leikir á milli sem verðlaun.

Almenn brot

u

Fraction Monkeys; talnalína með almennum brotum þar sem leikmenn eiga að
hengja apa á réttan stað sem heldur á réttu broti.

u

Fraction walls; æfingar í almennum brotum sem henta einum að spila eða
tveimur nemendum. Tveir nemendur geta keppt sín á milli að bera kennsl á
almenn brot. Myndrænt sett fram þar sem nemendur sjá brot sem eru jafn stór.

Hornafræði - Pinnabretti
Jungle Geometry; hentar mjög vel til að æfa notkun á gráðuboga og þjálfa
mælingar í sentimetrum á reglustiku.
Tangram wonderland; æfing í að raða formum eftir fyrirfram ákveðnum
skipunum.
Pinnabrettið Geoboard ; gefur mikla möguleika í rúmfræði þar sem nemendur
geta búið til fjölbreytt munstur með marglitum teygjum.

Lokaorð
u

Hér að ofan höfum við talið upp aðeins brot af þeim björgum sem við
getum nýtt okkur í kennslu.

u

Hægt er að finna fjöldann allan af smáforritum í spjaldtölvur.

u

Kennarar þurfa að gefa sér tíma til að kanna smáforritin og vera óhræddir
við að henda út þeim forritum sem ekki henta að þeirra mati.

u

Tæknin er í stöðugri þróun og er mikilvægt að kennarar séu óhræddir við
að miðla reynslu sinni sín á milli.

u

Við lærum svo mikið hvort af öðru.

