Rannsóknarverkefni - skipulag
Nafn verkefnis:

Að rétt hjálpatrhnd.k

Aðalnámsgrein/ar:

Stærðfræði

Aðrar námsgreinar:
Tímabil:

Ísledskt, edskt, stmféltgsgreidtrk
3-4 vikur

Bekkur:

5k-7k bekkur

Kennari/ar:
Rannsóknarspurning:

Hverdig getum við dottð 25$ tl tð htft sem mest áhrif á stmféltg?

Lykilþekking og skilningur:
(Hæfdiviðmið sem á tð
keddt og mett)k

Sjá hæfniviðmið fyrir stærðfræði við lok 7. bekkjar:
Viddubrngð og beitdg stærðfræðiddtr á blsk 213k
Tnlur og reikdidgur á blsk 214k
Sjá hæfniviðmið fyrir íslensku við lok 7. bekkjar:
Ttltð mál, hlustud og áhorf á blsk 101
Ritud á blsk 103k
Sjá hæfniviðmið fyrir samfélagsgreinar við lok 7. bekkjar:
Féltgsheimur á blsk 202
Sjá hæfniviðmið fyrir erlend tungumál við lok 7. bekkjar:
Lesskildidgur á blsk 126k

Persónuhæfni
(Lykilhæfdi sem á tð keddt
og mett)k

Sktpatd.i og gtgdrýdid hugsud
Tjádidg og miðlud
Sjálfstæði og stmviddt
Ábyrgð og mtt á eigid dámi
Nýtdg miðlt og upapalýsidgt

Kveikja að verkefni:

X
X
X
X
X

"Fjárfesttr" komt og ttlt við bekkidd og segjt þeim tð þeir htf áhugt á tð veitt 25$ lád tl verkefdis á vegum Kivt
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(Hverdig á tð kveikjt áhugt
demed.t?)

stmttktddtk Þeir eigi stmt sem áður erft með tð fddt mt tl tð skoðt sem best dot fyrir ládiðk Megidáherslt
fjárfesttddt er ládt paedidgidd þtdgtð sem htdd myd.i htft sem mest áhrif á stmféltgk

Samantekt á verkefni:
(Hlutverk demed.t,
rtddsókdtrefdi, helstu
viðftdgsefdi eðt áskortdir,
hvtð vtr gert og
tlgtdgur/dýtdg)k

Nemed.ur, í hlutverki fjármáltráðgjtft, fá áskorud um tð fddt hverdig best má dýtt 25$ tl tð htft sem mest áhrif á
stmféltgk Fyrst er tð kyddt sér verðgil.i 25$ í ísledskum kródumk Nemed.ur kyddt sér verkefdi á vegum Kivt
stmttktdt, WWWkKIVAkORG í því skydi tð veljt verkefdi tl tð veitt 25$ ládk Þtr sem vefsíðtd er á edsku þurft
demed.ur tð dýtt edskukuddátu og hæfdi tl þýðidgtk Þeir ttkt viðttl við fjárfestt tl tð tthugt í hvers kyds verkefdi
þeir htft mesttd áhugt á tð veitt ládk Til tð tukt líkur á tð demed.ur ttki sem bestt ákvnrðud um fjármtgdið, fá þeir
viðttl við ráðgjtft sem hefur þekkidgu á ládum tl tð kyddtst því hverdig lád virktk Nemed.ur útbút greiðsluáætlud og
gredsltst fyrir um vext og vtdskiltgjnl.k Þeir skoðt ólíkt mnguleikt fyrir fjárfestt og veljt bestt mnguleiktdd fyrir
fjárfestddk Nemed.ur htl.t kyddidgu á Kivt stmtnkudum tuk þess tð kyddt vtl sit fyrir fjárfestdum, skóltdum og
nðrum gestum tl tð stddfært þá um vtl sit og fá fjármtgd fyrir verkefdiðk
Einstaklings:
Hóps:
Edskukuddáttk
Nemed.ur dot stærðfræði við viddu sídt, lát skoðud sýdt í
Rnkstu.. skrif sem veitt góðtr upapalýsidgtr um verkefdi ljós, skoði hugmyd.ir á gtgdrýdidd og rtudsæjtd hátk
sem ætti tð veljtk Viddt með stærðfræði, tugtbrot og
Nemed.ur sýdi hæfdi í tð komt frtm og kyddt efdik
parósedturk

Viðfangsefni og afrakstur:
(Afmtrktð efdi og hæfdi
sem á tð mett)k

Kynning á verkefni:
(Hverdig verður verkefdið
kyddt, og verðt gestr á
kyddidgu, hverjir djótt góðs
tf verkefdidu?)

Hópatr kyddt "fjárfest" rnkstu..tr diðustnður sídtr og útskýrt hvtðt mnguleiktr eru í boðik Forel.rum og nðrum
gestum er boðið og þá mktk tl tð fá kyddidgu á hverdig veitt má frtmlng í formi ládt tl góðrt málefdt á þeddtd hátk

Fólk, aðstaða:
Bjargir verkefnis:
(Hvtð þtrf tð vert tl sttðtr, Fjárfesttr, tðgtdgur tð stlk
hvtðt efdiviður, fólk,
fyrirtæki/stofdtdir?)
Efniviður:

Búnaður: Tnlvur, skjávtrpai og hljóðkerfk

Samfélagið: Ládtfulltrúi eðt eidhver sem getur gefð
htl.góðtr upapalýsidgtr um ládk
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Ígrundunaraðferðir:
(Hverdig eidsttklidgtr,
vidduhópauridd, og/eðt tllur
bekkuridd ígrud.tr
verkefdið í lokid)k
Minnispunktar:

Dtgbók/leiðtrbók
Rýdihópaur
Bekkjtrfud.ur





X
X

Mikilvægt tð fá fjárfestt tl liðs tl tð gert
verkefdið rtudverulegrt og geft því tlgtdgk
Gæt verið hver sem er, sem getur hugstð sér
tð dott 25$ tl tð hjálpat eidhverjum í
þróudtrlnd.udumk
Got tð ud.irbút "ládtfulltrút" með því tð
veitt hodum upapalýsidgtr um dámsviðmið í
stærðfræði sem feltst í verkefdiduk

Fisktbúrsumræður
Knddud
Öddur:

X
X

Rannsóknarverkefni - skipulag
Rannsóknaráætlun nemenda
Verkefni:

Að rétt hjálpatrhnd.k

Rannsóknarspurning:

Hverdig getum við dottð 25$ tl tð htft sem mest áhrif á stmféltg?

Viðfangsefni einstaklings
Kyddidgtr, frtmkomt, tfrtkstur og eðt
tðstoðk





Viðfangsefni hóps
Kyddidgtr, frtmkomt, tfrtkstur og eðt
tðstoðk









Námsárangur/markmið
þekkidg, skildidgur og nddur hæfdi sem
demed.ur þurft á tð htl.t tl tð ljúkt
verkefdik
Vörður/leiðsagnarmat
tl tð tthugt dámsfrtmvid.u og tryggjt tð
demed.ur séu á rétri leiðk

Leiðsögn fyrir nemendur:

Þýðidgtr á verkefdum á vefsíðu sem krefst hæfdi í edskuk
Skrift bréf tl fjárfests þtr sem rnkstut er hverdig 25$ sé best eytk
Ttkt viðttl við btdktmtdd/ládtfulltrút vtrðtd.i lád og fjárfestdgtr og þá stærðfræði sem
dotuð erk
Greidir ólík verkefdi efir óskum fjárfests og hversu mikil áhrif þtð hefur á stmféltgk
Skriftr stddfærtd.i rnkstut mtt á hvtðt verkefdi ætti tð veljtk
Útbýr greiðsluáætlud fyrir ládttktk
Hópauridd beitr meðtl tddtrs gtgdrýdiddi hugsud þegtr htdd vegur og metur verkefdik
Hópauridd þrótr stddfærtd.i rnk fyrir fjárfestk
Hópauridd útbýr lýstd.i, rnkstu..t og stddfærtd.i kyddidgu fyrir fjárfest með viðeigtd.i
sttðreyd.um og smáttriðumk
Æft kyddidgtr og ttkt upapa á myd.bnd. og greidt tl tð bætt frtmkomu fyrir kyddidgtrk

Hæfdiviðmið og lykilhæfdi verkefdisk










Knddud í stærðfræðisklididgi í lok verkefdisk
Ftr-miðt mtt í gegdum verkefdtferliðk
Dtgbóktrskrif tl tð fylgjtst með frtmgtdgik
Jtfdidgjtmtt, upapabyggjtd.i ed.urgjnfk
Upapaktst tf kyddidgu fyrir fjárfest, leiðstgdtrmttk Keddtri/demed.urk
Hópafud.ir með keddtrtk
Kyddidg á gjtl.miðlum og vægi hópafrtmltgtk
Keddslt í dámud.ud, upaparifjudk
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frá keddtrt, nðru sttrfsfólki, sérfræðidgum;
þtr með ttlið stuðdidgur, efdi, keddslt tedg.
lykilhæfdi og hæfdiviðmiðumk









Kyddidg á Kivt stmtnkudumk
Keddslt í viðskipatthugtnkum sksk vextr, vtdskil, vtdskiltgjnl. og greiðsluáætludk
Upaparifjud á mydstrum í mtrgfnl.ud og .eilidgu, í tedgslum við viddu með greiðsluáætludk
Keddslt í tð ttkt viðttlk
Keddslt í stddfærtd.i rnkstu..um skrifumk
Keddslt í tð beitt gtgdrýdiddi hugsud gtgdvtrt upapalýsidgumk
Fisktbúrsumræður tl tð sýdt hverdig á tð veitt upapabyggjtd.i jtfdidgjtmttk

