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ÍSLENSKA

 Íslenska - 2.bekkur V20

Kennarar: Regína W. Gunnarsdóttir 2

Lýsing

Þetta er seinni lotan af tveimur í íslensku í 2.bekk  vorönn 2020.

Árangur nemenda verður metinn.

Viðfangsefni

Námsefni :  Lestrarbækur, bækur að eigin vali af bókasafni, Lestrarlandið 2 , Ritrún 1, Skrift 2, Æfingabók 1 skrift, Litla 
Lesrún, Orð og setningar 1, ýmsar vinnubækur og spjaldtölvuverkefni.

Rauði þráðurinn í öllu íslenskunámi í 2.bekk er að þjálfa lestur, lesskilning og að auka orðaforða nemenda.

Einnig kynnast nemendur nokkrum grunnatriðum íslenskrar málfræði og stafsetningu, þjálfast í ritun,

upplestri,hlustun og töluðu máli.

Lestur, lesskilningur og orðaforði:

Æfingalestur: Nemendur lesa upphátt fyrir kennara  5x í viku

Heimalestur: Nemendur lesa upphátt heima 5x í viku

Yndislestur: Nemendur lesa bók að eigin vali

Upplestur: Nemendur lesa upphátt fyrir samnemendur.t.d úr sögubókum.

Orð af orði:  Leikum okkur með íslensk orð á ýmsa vegu.

Skrift:

Nemendur æfa sig í að draga rétt til stafs

Nemendur æfa sig í að halda rétt á blýanti

Ritun:

Nemendur þjálfist í að skrifa texta frá eigin brjósti og eftir forskrift.

Sögubók fer heim u.þ.b. þriðju hverju viku

Stafsetning:

Glósubók, nemendur skrifa heima nokkur orð á viku

Nemendur skrifa algeng orð í íslensku í skóla

Atburðarblöð

Verkefnabækur

Ljóðagerð – rím

Málfræði:
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Nemendur kynnast byrjunaratriðum í málfræði.

Stafróf

Sérhljóðar og samhljóðar

Stór stafur 

Samnöfn og sérnöfn

Rím

Samsett orð

Talað mál, hlustun og áhorf :

Nemendur þjálfist í að tala skýrt og áheyrilega.

Geti hlustað á aðra af athygli og átt góð samskipti.

Umræður og samræður í kennslustundum

Bekkjarfundir eru haldnir u.þ.b. 1x í viku

Upplestur úr sögubókum

Nestislestur, kennari les fyrir nemendur

Námsmat

Lesferill: Nemendur eru lestrarprófaðir 3x á árinu.

Símat á vinnu og virkni nemenda.

Spjaldtölvur

Ýmis forrit t.d. af námsvef Snælandsskóla.
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

Afrit af Snæ - íslenska - 2. bekkur - Talað mál, hlustun og áhorf

 tjáð sig með aðstoð leikrænnar tjáningar frammi fyrir litlum hópi 

Afrit af Snæ - íslenska - 2. bekkur - Lestur og bókmenntir

 lesið stutt ævintýri, sögur og ljóð 

 beitt fáeinum algengum hugtökum í bragfræði svo sem rími

Afrit af Snæ - íslenska - 2. bekkur - Málfræði

 gert sér nokkra grein fyrir hlutverki nafnorða

 raðað í stafrófsröð 

Snæ - íslenska - 2.bekkur - Talað mál, hlustun og áhorf

 hlustað og horft með athygli á upplestur og leikið efni              

Snæ - íslenska - 2.bekkur - Lestur og bókmenntir

 beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa þannig að lestur verði nokkuð  lipur                  

Snæ - íslenska - 2.bekkur - Ritun

   dregið rétt til stafs                     

  skrifað stuttan texta á tölvu

 samið stuttan  texta frá eigin  brjósti 

Snæ - íslenska - 2.bekkur - Málfræði

 fræðst um samnöfn og sérnöfn 

 þekkt bókstafi og hljóð og algeng orð 

 leikið sér með einföld orð og merkingu, svo sem með því að ríma og fara í orðaleiki

 búið til setningar
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