MATEMATIK, TEKNIK | HT 17, VT 18

Programmering ht17
Lärare: Anela, Ciber Jasarevic; Aziza, Elbeqqali,; Chafiya
Kharraki,

4, 5, 6

1. Det här ska du lära dig:(elevens mål)


förstå vad programmering är



förstå tankegången vid programmering



enkla begrepp som används vid programmering - träna på programmeringsspråk



träna på analog programmering, lapprogrammering och blockprogrammering



träna i olika programmeringsverktyg (blue bot, scratch)

Begrepp: programkod, felsökning, sekventiell logik, spjälkning, lapprogrammering, textprogrammering,
blockprogrammering, visuell programmeringsmiljö, textbaserad programmeringsmiljö, algoritm, loop, sprajt, klon

2. Så här kommer vi att arbeta: (arbetssätt)
Under programmeringsdagen ska vi stationsvis arbeta med följande:


ändringar i läroplanen



analog programmering av lärare (lärare ska bre en smörgås)



lapprogrammering med blue bots (gå en bana, felsöka, skapa egen bana)



spelprogrammering i scratch (skapa ett akvarium, eget projekt)

3. Så här kommer dina kunskaper att bedömas: (bedömningsunderlag)
Vi bedömer din förmåga att:


följa instruktioner



förstå och använda begreppen inom arbetsområdet



spjälka problemet



byta bakgrund, sprajt, klädsel, etc i scratch



skapa rörelse av dina sprajt



lösa problem som uppstår under vägen (felsökning)

Framstegsskolan 2017-2018

LÄROPLAN

Matematik åk 4-6 (Kunskapskrav)


E
Eleven kan lösa enkla problem i
elevnära situationer på ett i
huvudsak fungerande sätt
genom att välja och använda
strategier och metoder med
viss anpassning till problemets
karaktär.

C
Eleven kan lösa enkla
problem i elevnära
situationer på ett relativt väl
fungerande sätt genom att
välja och använda strategier
och metoder med
förhållandevis god
anpassning till problemets
karaktär.

A
Eleven kan lösa enkla
problem i elevnära
situationer på ett väl
fungerande sätt genom att
välja och använda strategier
och metoder med god
anpassning till problemets
karaktär.



E
Eleven har grundläggande
kunskaper om matematiska
begrepp och visar det genom att
använda dem i välkända
sammanhang på ett i huvudsak
fungerande sätt.

C
Eleven har goda kunskaper
om matematiska begrepp
och visar det genom att
använda dem i bekanta
sammanhang på ett relativt
väl fungerande sätt.

A
Eleven har mycket goda
kunskaper om matematiska
begrepp och visar det genom
att använda dem i nya
sammanhang på ett väl
fungerande sätt.



E
I beskrivningar av matematiska
begrepp kan eleven växla
mellan olika uttrycksformer
samt föra enkla resonemang
kring hur begreppen relaterar
till varandra.

C
I beskrivningar av
matematiska begrepp kan
eleven växla mellan olika
uttrycksformer samt föra
utvecklade resonemang
kring hur begreppen
relaterar till varandra.

A
I beskrivningar av
matematiska begrepp kan
eleven växla mellan olika
uttrycksformer samt föra
välutvecklade resonemang
kring hur begreppen
relaterar till varandra.



E
I redovisningar och samtal kan
eleven föra och följa
matematiska resonemang
genom att ställa frågor och
framföra och bemöta
matematiska argument på ett
sätt som till viss del för
resonemangen framåt .

C
I redovisningar och samtal
kan eleven föra och följa
matematiska resonemang
genom att ställa frågor och
framföra och bemöta
matematiska argument på
ett sätt som för
resonemangen framåt .

A
I redovisningar och samtal
kan eleven föra och följa
matematiska resonemang
genom att ställa frågor och
framföra och bemöta
matematiska argument på ett
sätt som för resonemangen
framåt och fördjupar eller
breddar dem.

Matematik åk 4-6 (Syfte/Centralt innehåll) - Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:


Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Framstegsskolan 2017-2018



Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Matematik åk 4-6 (Syfte/Centralt innehåll) - Algebra


Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Matematik åk 4-6 (Syfte/Centralt innehåll) - Problemlösning


Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.



Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Teknik åk 4-6 (Kunskapskrav)


E
Under arbetet med
teknikutveckling och
konstruktion bidrar eleven till
att formulera och välja
handlingsalternativ som leder
framåt.

C
Under arbetet med
teknikutveckling och
konstruktion formulerar och
väljer eleven
handlingsalternativ som
med någon bearbetning
leder framåt.

A
Under arbetet med
teknikutveckling och
konstruktion formulerar och
väljer eleven
handlingsalternativ som
leder framåt.

Teknik åk 4-6 (Syfte/Centralt innehåll) - Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:


Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.



Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.



Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Teknik åk 4-6 (Syfte/Centralt innehåll) - Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar


Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och
utprövning.
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