ÍSLENSKA
KENNSLUYFIRLIT 2021-2022
Bekkur: 2. bekkur
Kennarar: Elín Margrét Gunnarsdóttir, Oksana Shabaruta og Sveinbjörg Bergsdóttir
Kennsluhættir: 10 kennslustundir á viku.
Námsgögn:
Heimalestarbækur við hæfi hvers og eins, Yndislestur, Við lesum A og vinnubók, G-PALS, Hraðlestraræfingar, Ritrún 1,
Lestrarlandið 1, Lestrarlandið 2, Litla lesrún , Orðagull B-hluti, Stafsetningaræfingar e.Bryndísi Guðmundóttur, Skrift 1 og 2, Ritun
og ljóð í tengslum við námsefni hverju sinni.

Bækur samþættar við samfélags og náttúrufræði:
Köngulær (Milli himins og jarðar)
Vinaleitin
Komdu og skoðaðu bílinn
Áðnamaðkar (Milli himins og jarðar)
Hrafninn (Milli himins og jarðar)
Brúmmi
Jólasveinasaga
Tóta og tíminn
Beint í mark
Aladín og töfralampinn

Tímabil

24.0807.06

24.0807.06

Námsþættir

Leiðir

Hæfniviðmið

Námsmat

Lestur og
bókmenntir

Heimalestur og yndislestur í
skóla og heima.
G-PALS
Hraðlestraræfingar
Áhersla á lestur og
lestrarfærni.
Fræðitexti
Hringekja

Beytt skýrum og áheyrilegum framburði.

Leiðsagnarmat
Lesferill sept/jan/maí
Læsi 2.1 nóv/apríl
Læsi 2.2.april
Aston index okt/apríl

Nemendur lesa efni sem
þeir hafa samið fyrir
bekkjarfélaga.
Hlustað á námsefni
rafrænt.
Umræður á bekkjarfundum
og lífsleikni.
Salur
Hringekja
Hugtakakort
Málsgreinar
Semja/skrifa sögur og ljóð.
Hringekja

Beitt skýrum og áheyrilegum framburði.

Talað mál,
hlustun og
áhorf

24.0807.06

Ritun

24.0807.06

Málfræði
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Unnið jafnt og þétt með
málfræðihugtök í tengslum

Beytt aðferðum við umskráningu hljóða og
stafa þannig að lestur verði lipur og skýr.
Lesið ævintýri,sögur og ljóð ætluð börnum.
Valið bók eða annað lesefni og lesið sér til
ánægju.

Leiðsagnarmat

Hlustað og horft með athygli á upplestur,leikið
efni,ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni.
Átt góð samskipti,hlustað og sýnt kurteisi.

Dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega.

Leiðsagnarmat

Samið texta frá eigin brjósti,svo sem
sögu,frásögn,ljóð eða skilaboð.

Raðað í safrófsröð og gert sér grein fyrir
notagildi þess við leit og skipulag.

Leiðsagnarmat

við námsefni hverju sinni.
Samþætting við önnur fög.
Hringekja

Búið til málsgreinar og ráðið við að greina
málsgreinar í eigin texta.
Leikið sér með orð og merkingu, svo sem með
því að ríma og fara í orðaleiki.
Þekkt og fundið helstu einigar málsins,svo sem
bókstafi,hljóð,orð,samsett orð og málsgrein.
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