ÍSLENSKA

Árt 1.b Íslenska
Kennarar: Berta Sandholt; Þórrún Sigríður Þorsteinsdóttir

Markmið með þessari lotu er að:
Er að vinna skv. hæfniviðmiðum Aðalnámskrá grunnskóla.

Námsgögn sem við notum:


Lestrarlandið



Byrjendalæsis verkefni



Spjaldtölvur

Kennsluhættir í lotunni:


Kennsluhættir í anda Byrjendalæsi



Undirbúningur og þátttaka í Samveru



Hlustun og umræður í Heimakrók



Hlutverka- og hópeflisleikir



Spil og þrautalausnir



Frjáls ritun, upplestur og endursögn



Hugarkort og orðaleikir

Námsmat:


Lesferill



Sjálfs- og leiðsagnarmat
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

Íslenska fyrir 1.-4. bekk - Talað mál, hlustun og áhorf


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



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



Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi.

Íslenska fyrir 1.-4. bekk - Lestur og bókmenntir


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



Valið bók eða annað lesefni og lesið sér til ánægju.



Nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í merkingu orðs út frá samhengi.



Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum.



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



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



Lesið úr táknmyndum og myndrænu efni, svo sem einföldum skýringarmyndum, kortum og myndritum.

Íslenska fyrir 1.-4. bekk - Ritun


Dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega.



Beitt einföldum stafsetningarreglum og notað tiltæk hjálpargögn við hæfi



Nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í byggingu texta, svo sem upphafi, meginmáli og niðurlagi.



Nýtt sér fyrirmyndir í ritun, svo sem af lestri bóka, blaða eða rafræns efnis.



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



Skrifað texta á tölvu og beitt einföldustu aðgerðum í ritvinnslu.

Íslenska fyrir 1.-4. bekk - Málfræði


Beitt töluðu máli og rituðu af nokkru öryggi og ræður yfir orðaforða og málskilningi sem hæfir þroska.
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Greint mun á samnöfnum og sérnöfnum og m.a. bent á þau í eigin texta.



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



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



Gerir sér grein fyrir markmiði þess að læra íslenska málfræði.
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