Kennsluáætlun 2021-2022

Grunnskólinn í Þorlákshöfn

Námsgrein: 5.bekkur Íslenska

Vikustundir: 6

Kennari: Þorsteinn Már Ragnarsson

Tími

Hæfniviðmið/Viðfangsefni
Markmið

Samstarfsfólk: Anna Kristín Gunnarsdóttir

Kennsluhættir

Verkefni/Námsefni

Mat á námsþætti/afurð

Talað mál, hlustun og áhorf
Ágúst –
september









Geti lesið skýrt og áheyrilega og nýti
sér greinarmerki við upplestur.
Geti sagt frá eftirminnilegum atburðum
og eigin reynslu.
Geti komið fram fyrir framan hóp.
Hlusti á upplestur af ýmsum toga.
Geti farið eftir samskiptareglum og
verið kurteis.
Geti lesið og sungið texta af ýmsum
gerðum.
Geti hlustað og tekið þátt í umræðum.

Bein kennsla

Orðspor les – vinnubók

Umræðu og
spurnaraðferðir

Lesrún 2

Símat - hæfnikort

Smellur
Hlutverkaleikir
Ritunarverkefni frá kennara
Sagnalist
Efniskönnun
Heimildavinna
Lausnaleitarnám

Lestur og bókmenntir
Leitarnám

Október










Temji sér jákvætt viðhorf til lestrar.
Geti lesið vísur, ljóð og þulur.
Skilji aðalatriði í texta.
Geti lesið texta með góðum hraða og
skilningi og unnið með hann.
Kynnist fjölbreyttum frásögnum, t.d.
ævintýrum, þjóðsögum, blaðagreinum
o.fl.
Geti spáð fyrir um framhald sögu
(forspá).
Geti nýtt orðaforða sinn til að auka
lestrarhraða, lesskilning og málskilning.
Kynnist nokkrum bókmenntalegum
hugtökum, s.s. söguþráður og
sögupersónur.

Sérfræðingaaðferð
Samvinnunám
Söguaðferð
Notast verður við ipad og
tölvur þegar við á

Hefti frá kennara lo.- hefti, so.hefti, no.- hefti) o.fl.
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Nóvember

Þekki einföld hugtök í bragfræði eins
og rím, ljóðstafi og ljóðlínu.

Ritun


Geti nýtt sér hugtökin upphaf,
meginmál og niðurlag.



Geti beitt grundvallarreglum í
stafsetningu s.s. stór/lítill stafur,
punktur, minn/mín reglan, ng/nk reglan.



Geti búið til myndasögu.

Málfræði
Desember











Þekki helstu einkenni nafnorða, s.s.
sérnöfn og samnöfn.
Geti flett upp í orðabók.
Þekki hugtökin eintala og fleirtala.
Þekki sérhljóða og samhljóða.
Þekki einkenni sagnorða, s.s.
nútíð/þátíð og nafnhátt.
Þekki hugtökið samsett orð.
Þekki helstu einkenni lýsingarorða og
geti stigbreytt þau.
Þekki hugtökin samheiti og andheiti.
Geti raðað í stafrófsröð eftir fleiri en
fyrsta staf.
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Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á mentor.is undir námsmat.
Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun.

Mat á námsþætti/afurð

