
Námsefni
Íslenska
Vorönn 2022
3 tímar í töflu (einn af þeim
er yndislestur)
Íslenskulotur
24. jan -11. feb
7.mars - 25. mars
7.-8.bekkur WS
---------------------------
Kennsla
Janúar
Lestur og bókmenntir
Nemendur lesa valda texta.
Unnið með orðskýringar og
verkefni tengt hverjum
texta.

Textarýni og hópumræður.

Útdráttur úr texta, æfingar í
því að umorða, finna
aðalatriði og stytta texta.

Bókmenntahugtök kynnt
(tími, umhverfi/staður,
sjónarhorn, boðskapur,
myndmál).

Lestur - kjörbók

Málfræði-verkefnabók

Febrúar
Ritun
Ritun þjálfuð með
margvíslegum verkefnum,
áhersla á vandaða skrift /
frágang.

Hæfniviðmið
Að nemendur:

- Geti valið sér lesefni til gagns og ánægju
og eflt eigið læsi á margs konar texta.

- Greini aðalatriði og aukaatriði í texta.
- Styrki og auki orðaforða sinn.
- Þjálfist í að rýna í ólíka texta og miðla.
- Taki þátt í umræðu um texta sem lesnir eru

sameiginlega og geti tengt þá við málefni
líðandi stundar.

- Kunni skil á nokkrum bókmenntahugtökum.
- Geti nýtt sér orðabækur og veforðasöfn við

textagerð.
- Geti byggt upp texta og mótað málsgreinar

og efnisgreinar.
- Geti beitt skipulögðum vinnubrögðum við

ritun og skipað efnisatriðum í röklegt
samhengi.

- Nýti sér málfræðikunnáttu sína til þess að
velja orð við hæfi í töluðu og rituðu máli.

- Þekki helstu málfræðihugtök og einkenni
þeirra. Áhersla á sagnorð.

- Þekki helstu stafsetningarreglur.
- Taki þátt í umræðum og geti gert grein fyrir

skoðunum sínum og geti flutt mál sitt skýrt
og áheyrilega fyrir aðra.

_______________________________________

Námsmat
Vinnumat kennara
Símat
Skil á vinnubókum/verkefnum
Þátttaka/samvinna/frumkvæði/sköpun
Frágangur



Uppsetning ritunarverkefna
- tengt lotu í upplýsinga og
tæknimennt.

Ritunarverkefni - kjörbók.

Mars
Málfræði
Sagnorð

Reglur um réttritun, s.s.
stór/lítill stafur, ng/nk, n/nn,
i/y, hv/kv, tvöfaldur
samhljóði, j á undan a/u,
greinarmerki og hljóðvörp
og hljóðskipti.

Heimildarýni og greining
upplýsinga - tengt námsefni
og ritun í samfélagsfr.lotu.

Apríl
Málshættir og orðaforði

Gátur og orðaleikir.

Lesskilningskönnun
Orðarún

Maí-júní
Talað mál, hlustun og áhorf
Upplestur á textum og
ljóðum.

Umræður um tungumálið.

Útvarpsþættir/hlaðvörp/
myndefni og önnur verkefni.

Námsgögn

- Verkefnabækur, Málrækt 3/Fallorð (7.b)

Sagnorð/Óbeygjanleg orð (8.b)

- Málvísir, handbók í málfræði
- Málfræði og stafsetning, Iðnú
- Kveikjur, texta- og verkefnabók í íslensku.
- Valdir textar af Skólavefnum, námsefni í

íslensku
- Hugfinnur, handbók um bókmenntahugtök
- Beinagrindur - handbók um ritun
- Ritunarvefurinn
- Læsisvefurinn
- Kjörbók að eigin vali
- Valdir útvarpsþættir,hlaðvörp og myndefni.
- Annað lesefni og verkefni frá kennara.

Ítarlegri kennsluáætlanir fyrir íslenskulotur í
aðalkennslustund verða sendar í byrjun hvorrar
lotu:

24.janúar - 11.febrúar

Áhersla á lestur, bókmenntir og ritun.

7.mars - 25.mars

Áhersla á málfræði (sagnorð) og stafsetningu.

Uppbygging kennslustunda í lotu:

8:45-9:00  Lestur/leikir
9:00-9:15  Innlögn/kynning
9:15-9:35  Verkefnavinna
9:35-9:45  Pása
9:45-10:30 Verkefnavinna






