
Námsefni
Íslenskulota
24. jan. -11. feb. 2022

Áhersla á lestur, bókmenntir
og ritun.

7.-8.bekkur WS
---------------------------
Kjörbók - yndislestur
Lesið daglega, í skólanum
og heima.

Sjónrænn orðaforði
Ritun orðmynda þjálfuð
samhliða þjálfun á lestri
þeirra. Unnið með 20
orðmyndir á dag

Textategundir
Mismunandi textategundir
skoðaða, unnið með
orðskýringar og verkefni
tengt hverjum texta.

Vika 1:  24.-28.janúar
Upplýsandi textar
Textar sem innihalda
fróðleik og veita
upplýsingar.

Fræðitexti
Útskýringar
Leiðbeiningar
Frásagnir

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.

_______________________________________
Námsmat

Vinnumat kennara
Símat
Skil á vinnubókum/verkefnum



Vika 2:  31.jan. - 4.febrúar
Sannfærandi textar
Textar þar sem
megintilgangurinn er að
setja fram sjónarmið og
sannfæra aðra.

Auglýsingar
Rökræður
Rýni
Áróður

Vika 3:  7.-11.febrúar
Skáldaðir textar
Textar sem segja sögu.
Megintilgangurinn er að
skemmta lesendum eða
vekja önnur hughrif.

Ljóð
Leikrit
Skáldskapur
—--------------------
Bókmenntahugtök kynnt
Tími, umhverfi/staður,
sjónarhorn, boðskapur,
myndmál o.fl.

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

Byrjað á ritunarverkefni úr
kjörbók. Uppsetning texta í
tölvu kennd samhliða - í
upplýsinga- og tæknimennt.

Þátttaka/samvinna/frumkvæði/sköpun
Frágangur

Námsgögn

- Kveikjur, texta- og verkefnabók í íslensku.

- Valdir textar af Skólavefnum, námsefni í
íslensku

- Hugfinnur, handbók um bókmenntahugtök
- Beinagrindur - handbók um ritun
- Ritunarvefurinn, Menntamálastofnun
- Læsisvefurinn, Menntamálastofnun
- Kjörbók að eigin vali
- Strákaklefinn, e.Gunnar Helgason
- Annað lesefni og verkefni frá kennara.

Uppbygging kennslustunda í lotu:

8:45-9:00  Lestur/leikir
9:00-9:20  Innlögn/kynning
9:20-9:40  Verkefnavinna
9:40-9:50  Pása
9:50-10:35 Verkefnavinna




