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Stafainnlögn  með mynd og sögu,
Kennarar Ása Hlín Svavarsdóttir og Juan Ásdísar

Lýsing á kennslulotu:
1.bekkur
Stafainnlögn hafin, hver stafur er kynntur til sögunnar með teikningu á töflu og sögu/ ævintýri
eða ljóði sem tengist henni. Saga sögð á fyrsta degi,bókstafur sést óskýrt í teikningu á töflu en
er síðan dregin skýrar eftir að sagan hefur verið sögð. Nemendur teikna stafinn fyrst í loftinu eða
búa hann til með líkamanum og skrá hann að lokum í íslensku vinnubækurnar sínar.Í framhaldi
er bókstafurinn leiraður. Á öðrum degi er sagan rifjuð upp og teiknuð  mynd úr henni. Nemendur
geta stuðst við töflumyndina eða skapað sína túlkun á sögunni í mynd. Á meðan nemendur
teikna eru fundin orð sem hefjast á viðkomandi bókstaf og kennari ritar þau á töfluna. Nemendur
geta ritað orðin í vinnubækur sínar ef þau eru búin að lita mynd.

2.bekkur.
Lýsing á kennslulotu:
Nemendur halda áfram að læra hljóð stafanna, að rita þá og nú bætast litlir stafir í hópinn.
Nemendur heyra á ný sögurnar frá síðastliðnum vetri en nú er lögð áhersla á að þau skrifi
setningar úr sögunni, bæði eftir forskrift og sjálfstætt.  Að þessu loknu ef tími vinnst til er boðið
upp á yndislestur.

Hæfniviðmið/markmið
1.bekkur

● Að nemendur …..
● byrji að þekkja bókstafina og hljóð þeirra.
● geti hlustað með athygli á þegar saga er sögð eða lesin upp og greint frá upplifun sinni.
● tengi ævintýri, hluti og fyrirbæri í huga sér við einstaka stafi.
● myndi hljóð við lestur stafa og einfaldra orða.
● fái áhuga á því að læra að lesa.
● að nemendur fái tilfinningu fyrir því að snúa stöfum rétt og auki færni sína í að skrifa.
● tileinki sér metnað í því að skapa vandaða vinnubók.
● tengi efnið við eigin reynsluheim.
●

2.bekkur (auk þess sem ofar er tilgreint)
● Læri litlu bókstafina og að rita þá
● Þjálfist í að skrá orð og setningar
● Þjálfist í að lesa einfalda texta.



Efni sem notast eða stuðst við í kennslunni:
● Ævintýrabækur
● Þulur eftir Theodóru Thoroddsen
● Frumsamdar sögur úr fórum kennara
● Ljóðabækur eftir Þórarinn Eldjárn

Námsmat
● Virkni og þátttaka í tímum
● Vinnubrögð og frágangur
● Samskipti við samnemendur
● Samskipti við kennara og skólaliða


