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Lýsing

Íslenska - byrjendalæsi

Markmið:

Vinna að því að nemendur nái að tileinka sér hæfniviðmið 2.bekkjar.

Námsefni:

íslenska

Kennsluaðferðir:

ýmsar þ.m.t. byrjendalæsi

Námsmat:

símat þar sem lagt er mat á hæfni nemenda út frá hæfniviðmiðum aðalnámskrár.
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

SEL íslenska 2.b 2018-2019 - Talað mál, hlustun og áhorf

 Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 

 Hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni. 

 Tjáð sig frammi fyrir hópi og staðið fyrir máli sínu.

 Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi.

 Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur verið á eða lesið. 

SEL íslenska 2.b 2018-2019 - Lestur og bókmenntir

 Beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa þannig að lestur verði lipur og skýr. 

 Valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið sögur, ljóð og fræðandi efni, sem hæfir lestrargetu, sér til ánægju og 
skilnings.

 Beitt fáeinum algengum hugtökum í bragfræði svo sem rími, kvæði, vísu og ljóðlínu. 

 Aukið orðaforða sinn til að skilja texta og ráðið í merkingu orðs út frá samhengi.

 Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum. 

 Valið bók eða annað lesefni og lesið sér til ánægju.

 Tengt þekkingu sína og reynslu við lesefni í því skyni að ná merkingu þess. 

 Beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi og boðskap. 

SEL íslenska 2.b 2018-2019 - Ritun

 Dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega. 

 Skrifað og leyft öðrum að njóta þess með upplestri höfundar eða lestri lesanda.

 Kynnist uppbyggingu ritunar í texta, svo sem upphafi, meginmáli og niðurlagi.

 Samið texta frá eigin brjósti, svo sem sögu, frásögn, ljóð eða skilaboð. 
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SEL íslenska 2.b 2018-2019 - Málfræði

 Þekkt og fundið helstu einingar málsins, svo sem bókstafi, hljóð, orð, samsett orð og málsgrein.

 Búið til málsgreinar.

 Þjálfist í að raða í stafrófsröð og geri sér grein fyrir notagildi þess við leit og skipulag.

 Greint mun á samnöfnum og sérnöfnum.

 Þjálfist í að nota nafnorð, lýsingarorð og sagnorð.

 Leikið sér með orð og merkingu, svo sem með því að ríma, og fara í orðaleiki.

VERKEFNI

 Stafrófið (27.ágúst-7.sept)

 Fallegi flughvalurinn (10-21.sept)

 Mánaðarvísan (24.-28.sept)

 Skólataskan hans Svans (1.-12.okt)

 Hrekkjavaka (15.-17.okt)

 Velja eigin bók (23.okt-2.nóv)

 10 litlir kenjakrakkar (5.-16.nóv)

 Þegar Trölli stal jólunum (19.-30.nóv)


