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Viðfangsefni
Fastir liðir:


Málsháttur vikunnar.



Orð vikunnar. Tvö til þrjú orð á viku.



Skrift einu sinni í viku.

Lota 1


Hugarleikfimi: Minni og þrautir.



Íslenskan og netið.



Stafsetning, Steins - reglan, unn-orðin, un-orðin.



Sagnorð: Tíðir og hættir sagna.



Lestextar: Fræðitextar, upplýsingatextar og fréttatextar.

Lota 2


Lestrartækni: Forlestur, eftirlestur, hugkort, endursögn og lykilorð.



Heimildarvinna.



Fræðitextar.



Ritun



Rök: Rök með og á móti.



Hljóðvarp: Sagnorð.



Lýsingarorð.

Lota 3


Ljóð: Ljóðstafir, rím, bragarhættir og myndmál.



Lýsingarorð:



Fallbeyging: Lýsingarorða og nafnorða.



Stafsetning: Upprifjun.

Námsmat
Kannanir, próf og önnur verkefni sem metin verða:


Þrjár stafsetningarkannanir.
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Tvær kannanir í málfræði.



Tvær til þrjár lesskilningskannanir.



Keynotes/google slides kynning.



Ritun smásögu.



Greinarskrif um geimferðir ásamt heimildskrá.



Hugkort; Unnið með áhugamál hvers nemanda.



Ljóðagerð.

Spjaldtölvur
Spjaldtölvurnar verða nýttar með ýmsum hætti á önninni. Nemendur þurfa að leita heimilda á netinu. Útbúa kynningar á
glærum. Nýta sér gagnasöfn eins og málið.is og efni frá Árnastofnun.
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

Íslenska fyrir 5.-7.bekk - Talað mál, hlustun og áhorf


Nýtt sér myndefni og rafrænt efni á gagnrýninn hátt.

Íslenska fyrir 5.-7.bekk - Lestur og bókmenntir


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



Notað þekkingu og reynslu ásamt ríkulegum orðaforða við lestur og skilning á texta.



Lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, ljóð, og bókmenntir ætlaðar börnum og unglingum.



Aflað upplýsinga úr bókum og fjölbreyttu rafrænu efni, unnið úr þeim og nýtt við lausn verkefna, lagt nokkurt mat á
gildi og trúverðugleika upplýsinga.



Greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð og notað mismunandi aðferðir við lestur og skilning á texta.



Lesið úr einföldum tölulegum og myndrænum upplýsingum og túlkað þær.

Íslenska fyrir 5.-7.bekk - Ritun


Skrifað læsilega og af öryggi með persónulegri rithönd, beitt algengum aðgerðum í ritvinnslu, gengið frá texta og
notað orðabækur.



Beitt helstu atriðum stafsetningar og greinamerkjasetningar og hefur náð valdi á þeim.

Íslenska fyrir 5.-7.bekk - Málfræði


Áttað sig á hvernig orðaforðinn skiptist í sagnorð, fallorð og óbeygjanleg orð og greint hlutverk og helstu einkenni
þeirra.



Notað allríkulegan orðaforða í ræðu og riti, gert sér grein fyrir margræðni orða og nýtt sér málfræðikunnáttu sína við
orðmyndun, tal og ritun.



Notað orðtök og málshætti í töluðu máli og rituðu og greint notagildi þeirra i texta.



Gert sér grein fyrir notagildi íslenskrar málfræði, m.a. við ritun og stafsetningu.
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VERKEFNI



Stafsetning - Könnun 1
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