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ÍSLENSKA

Íslenska, 5.bekkur-vor

Kennarar: Ásdís Ýr Ólafsdóttir; Sigríður H. Guðmundsd. 5

Lýsing

Bókmenntir, lesskilningur,skrift, stafsetning, ritun og málfræði.

Viðfangsefni

Námsbækur: Lesrún, Sprettur, málfræðihefti, ipad ritgerð, stafsetningar æfingar, skrift 5, Flökkuskinna og Orðspor 1 lesbók 
og vinnubók

Kennsluáætlun

Íslenska vor 2020

Bókmenntir

Benjamín dúfa lesin fyrir nemendur, hlustað á í tímum.          

Eftir að bókin hefur verið lesin horfum við á bíómyndina.

Eftir hvern kafla glósa nemendur um kaflann í stílabók.

Nemendur gera ritgerð í skólanum og heima. Verkefnalýsing kemur fyrir það þegar nær dregur.

20 – 24 janúar

Málrækt að bls 70

Sagnorð, málnotkun, orðtak, lýsingarorð og málnotkun

Benjamín dúfa kaflar 4 og 5

Flökkuskinna  64-66 svara spurningum bls 65 og umræður

27 – 31 janúar

Málrækt bls 70-77 klára bók

Könnun úr bókinni

Benjamín dúfa kaflar 6 og 7

Flökkuskinna bls 66-68 svara spurningum bls 67 og umræður

3-7 febrúar

Lesum meira, skoðum lesefni fyrir spurningarkeppni og byrjum að æfa okkur

Lesrún lesskilningur og Sprettur

Málfræðihefti

Skrift 5

Benjamín dúfa kaflar 8 og 9

Flökkuskinna bls 73-80, undur og stórmerki.
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10-14 febrúar

Lesum meira, undirbúningur

Lesrún lesskilningur og Sprettur

Stafsetningar æfing

Skrift 5

Benjamín dúfa kaflar 10 og 11

Orðspor lesbók bls 7-13, vinnubók bls 6-9

 Flökkuskinna bls 73-80, undur og stórmerki.

17 – 21 febrúar

Lesum meira undirbúningur

Lesrún lesskilningur og Sprettur

Stafsetningar æfing

Skrift 5

Benjamín dúfa kaflar 12 og 13

Orðspor lesbók bls 14-19, vinnubók bls 10-13

Flökkuskinna bls 82-83 svara spurningum bls 83 og umræður

24 – 28 febrúar

Lesum meira undirbúningur

Lesrún lesskilningur og Sprettur

Skrift 5

Benjamín dúfa kaflar 14 og 15

Orðspor  vinnubók bls 14-20

 Flökkuskinna 84-88 svara spurningum bls 88 og umræður

2-6 mars

Lesum meira undirbúningur

Lesrún lesskilningur og Sprettur

Skrift

Uppsetning á ritgerð kynnt

Benjamín dúfa kaflar 16 og 17

Flökkuskinna bls 89-101 spurningar bls 101 og umræður

4-9 mars vetrarfrí

9 – 13 mars

Lesum meira undirbúningur

Lesrún lesskilningur og Sprettur

Skrift 5

Uppsetning á ritgerð kynnt
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Benjamín dúfa kaflar 16 og 17

Orðspor lesbók bls 24-29, vinnubók bls 22, 24-27

Flökkuskinna bls 89-101 svara spurningum bls 101 og umræður

16 – 20 mars

Lesrún lesskilningur og Sprettur

Skrift 5

Málfræðihefti

Uppsetning á ritgerð kynnt og byrjað á ritgerð

Benjamín dúfa kaflar 18 og 19 klára bók

Orðspor lesbók bls32-33, umræður

Orðspor lesbók bls 36-37, vinnubók bls 36-37 í heimanám.

24 – 27 mars

Unnið í ritgerð í skólanum og heima

Málfræðihefti

Skrift 5

Orðspor lesbók bls 40-45, vinnubók 38-41 

30 – 3 apríl

Unnið í ritgerð í skólanum og heima

Flökkuskinna bls 102 og 103. Spurningar og umræður

Orðspor lesbók bls 46-49, vinnubók bls 40-41, bls 42-43 í heimanám.

4-14 apríl páskafrí

14-17 apríl

Unnið í ritgerð í skólanum og heima

Skrift 5

Málfræðihefti

Flökkuskinna bls 104-107 svara spurningum bls 105-106 og 107

Orðspor lesbók bls 50-51, vinnubók bls 46-51

20-24 apríl

Unnið í ritgerð í skólanum og heima

Skrift 5

Stafsetningar æfingar

Orðspor lesbók bls 52-57, vinnubók bls 54-57

27 – 30 apríl

Unnið í ritgerð í skólanum og heima

Skrift 5

Stafsetningar æfingar
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Orðspor lesbók bls 62-65, vinnubók bls 62-63, heimanám bls 65.

4 -8 maí

 Ritgerð skil til kennara

Verkefni og verkefnabækur kláraðar

Skrift 5

Stafsetningar æfingar

 Orðspor lesbók bls 68-75, vinnubók bls 66-71

11 – 15 maí

Verkefni og verkefnabækur kláraðar

Orðspor lesbók bls 80-93, vinnubók bls 76-89

18 -21 maí

Verkefni og verkefnabækur kláraðar

Skrift 5

Stafsetningaræfingar

Orðspor lesbók bls 80-93, vinnubók bls 76-89

25 – 29 maí

Verkefni og verkefnabækur kláraðar skil til kennara

2-5 júní

Útikennsla í íslensku

8 – 11 júní

Grænfánadagur

Skólaslit

Námsmat

Námsmat: Bókmenntir ritgerð, málfræði, stafsetning, lesskilningur, skrift, þáttaka og vinnusemi og lesum meira 
undirbúningur þáttaka.

Spjaldtölvur

Spjaldtölvur verða notaðar til þess að vinna ritgerð í bókmenntum og til þess að afla upplýsinga í ýmsum verkefnum.
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

Afrit af Snæ - íslenska - 5. bekkur

 Hæfnieinkunn (A-D)

Afrit af Snæ - íslenska - 5. bekkur - Málfræði

 áttað sig á hvernig orðaforðinn skiptist m.a. í sagnorð, lýsingarorð og nafnorð og greint helstu einkenni þeirra


