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ÍSLENSKA

Íslenska vorönn 6bekkur 2020

Kennarar: Erla Björk Pálsdóttir; Stefán Andri Gunnarsson 6

Lýsing

Vorönn

Viðfangsefni

Lota 3. 

Janúar til febrúar

Orðspor 2 grunnbók:

Kafli 3 Út í geim og aftur heim, æfingar í lestrartækni og gerð hugarkorta. (valdir kaflar)

Klára það sem ekki er búið

Kafli 4 Segðu mér myndasögu, skoðum teiknimyndasögur, Bókakynning, og stafsetning UNN orðin. (valdir kaflar)

Orðspor 2 vinnubók

Kafli 3 bls. 36-59. Æfingar í ritun, hugarkortagerð og fallbeygingu

Kafli 4 bls. 60-70 Segðu mér myndasögu, gera persónusköpun. Lýsingarorð.

Söguskinna:

Kafli 3 Maður og náttúra

Málfræði:

Lýsingarorð og nafnorð. 

Málrækt 

Klára lýsingarorðin og könnun

Ritun:

Æfingar í orðspor

Frjáls ritun- æfum inngang, meginmál og lokaorð.

Búum til teiknimyndasögu, Orðspor.

Stafsetning: 

Réttritunaræfingar úr Mál í mótun

Stór og lítill stafur

Lesskilningur

Annar Smellur

1.     hluti

Lestur:
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Heimalestur

Yndislestur

Skrift:

Skrift 5

Nokkrar kannanir í janúar

Orðarún, stafsetning, lýsingarorð.

Lota 4. 

Mars til apríl

Orðspor 2 grunnbók:

Kafli 5 Rokkum og rímum. Æfingar í bragfræði og ljóðlist

Orðspor 2 vinnubók:

Kafli 5 Rokkum og rímum

Lesskilningur og bókmenntir

Annar smellur 

1.        hluti

Söguskinna valdir textar

Stafsetning

Ýmsar æfingar, orðspor og aukaæfinar

Lestur:

Heimalestur

Yndislestur

Lesum

Skrift:

Skrift 5

Lota 5 

Maí

Orðspor 2 Grunnbók og vinnubók

Valdir textar og verkefni úr 6 og 7 kafla og stafsetningarsjónaukinn

Bókmenntir og lesskilngur

Annar smellur

3.hluti

Söguskinna

5.kafli

Stafsetning

Ýmsar æfingar, orðspor og aukaæfinar

Lestur:
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Heimalestur

Yndislestur

Skrift:

Skrift 5

Aukaverkefni

Skræða

Námsmat

ýmsar litlar kannanir, ritanir og önnur verkefni
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

Snæ - íslenska - 6.bekkur

 Hæfnieinkunn (A-D)

Snæ - íslenska - 6.bekkur - Talað mál, hlustun og áhorf

 gert sér nokkra grein fyrir gildi góðrar framsagnar    

 hlustað af athygli og beitt þekkingu sinni og reynslu til að skilja það sem sagt er 

 tjáð eigin skoðanir og tilfinningar og haldið athygli áheyrenda, m.a. með aðstoð leikrænnar tjáningar

 tekið þátt í samræðum og rökræðum        

  átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi

Snæ - íslenska - 6.bekkur - Lestur og bókmenntir

 lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi og lagt mat á hann                         

 lesið sér til ánægju og fróðleiks og gert sér grein fyrir þeim áhrifum sem texti hefur á lesandann

 beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um form og innihald ljóða svo sem rím, ljóðstafi, hrynjandi, líkingar og boðskap

 lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, ljóð, og bókmenntir ætlaðar börnum 

 greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð

 greint nokkur frásagnarform bókmennta og beitt fáeinum bókmenntafræðilegumhugtökum svo sem tíma, 
sjónarhorni, sögusviði og boðskap 

Snæ - íslenska - 6.bekkur - Ritun

 beitt helstu atriðum stafsetningar og greinamerkjasetningar

 skrifað einfalda texta með ákveðinn lesanda í huga á blað eða í tölvu

 samið eigin texta, tjáð hugmyndir sínar og reynslu og veitt öðrum hlutdeild með því að kynna ritunina 

Snæ - íslenska - 6.bekkur - Málfræði

 nýtt sér kunnáttu og færni til að fletta upp orðum í orðabókum 
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 notað ríkulegan orðaforða í ræðu og riti

 áttað sig á hvernig orðaforðinn skiptist í sagnorð, lýsingarorð og nafnorð og greint hlutverk og einkenni þeirra 

 beitt þekkingu sinni á málfræðilegum hugtökum í umræðu um talað mál og ritað

 gert sér nokkra grein fyrir margræðni orða og nýtt sér málfræðikunnáttu sína við orðmyndun


