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Lýsing á námsefni annar:

Stafainnlögn og ritun:

Haldið verður áfram með stafainnlögn með sögu og stafrófið klárað. Auk þess að

æfa að rita þann staf sem tekin er fyrir, rita nemendur nafn sögunnar sem

stafurinn er tengdur við. Nemendur ásamt kennara finna orð sem byrja á viðkomandi

staf og rita í leiðarbók sína í íslensku.

Á önninni hefja nemendur einnig skrásetningu á versum/ vísum sem þau læra ýmist í

söngstund eða í byrjun kennslustundar.

Tekið er til við sögugerð tengda myndlist þar sem nemendur teikna mynd og búa til

sögu tengda henni eða öfugt.

Kynning á lestrartækni

Þegar kennari skrifar orð eða setningar á töflu hljóðar hann stafina í leiðinni sem

kynningu á því hvernig hljóð stafanna tengjast og mynda orð.

Framsögn : Í hverri viku fara nemendur og ná sér í bók í bókabíl

Borgarbókasafnsins sem mætir á mánudögum á skólalóðina. Nemendur segja frá

bókinni og skrá heiti hennar í leiðarbók.

Í byrjun hvers dags rifja nemendur upp viðfangsefni dagsins áður og greina frá.

Í allri vinnu í íslensku fá nemendur svigrúm til að tjá sig og tengja efni tímans við

hluti sem þau sjálf hafa reynslu af.

Bókmenntir:

Kennari les reglulega ævintýri og sögur fyrir nemendur í nestistíma, þar gefst tími

til að ræða framandi orð sem koma fyrir í sögunum (merkingu þeirra og samhengi)

og söguþráð.



Kennsluaðferðir og efni notað við kennslu:

● Sögur sagðar og lesnar upp (frásögn og upplestur).

● Leiðarbækur í faginu notaðar við skráningu og litir til að skrá og skreyta.

● Ævintýra og sögubækur margskonar.

Hæfniviðmið:

Að nemdnur

● þekki stafina og hljóð þeirra

● geti hlustað með athygli á upplestur eða þegar saga er sögð og greint frá

upplifun sinni.

● myndi hljóð við lestur stafa og einfaldra orða

● fái áhuga á því að læra að lesa

● að nemendur fái tilfinningu fyrir því að snúa stöfunum rétt og auki færni sína

í að rita þá

● tileinki sér metnað fyrir því að búa til vandaða vinnubók

● tengi efnið tímanna við reynslu sína í lífinu

Námsmat:

Áhugi og vinnusemi

Þátttaka í umræðum

Vandvirkni

Samskipti


