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Heiti verkefnis eða námsgreinar:
Íslenska
Árgangur: 1. bekkur (2015) Námsgreinar: Íslenska

Tímabil: 2021-2022 Kennarar: Berglind og Tobba M.

Lykilhæfni:
Að nemendur geti:

● gert sér grein fyrir styrkleikum sínum og hvar hann getur gert betur í námi,
● unnið eftir fyrirmælum og borið ábyrgð á eigin verkefnum og vinnubrögðum þegar við á,
● gert sér grein fyrir styrkleikum sínum,
● tekið jákvæðan þátt í leik og starfi í skólasamfélagi sínu,
● tekið leiðsögn á jákvæðan hátt,
● tjáð hugsanir og skoðanir sínar og sett þær fram á viðeigandi hátt,
● hlustað eftir upplýsingum og rökum í samræðum.

Hæfniviðmið námsgreina:
Þjálfist í að beita skýrum og áheyrilegum framburði.
Getur sagt frá eftirminnilegum atburðum úr lífi sínu.
Hefur lært hljóð, tákn og heiti bókstafanna og getur tengt hljóð saman í orð, þannig að lestur verður lipur og skýr.
Getur lesið orð og stuttar setningar.
Þjálfist í að koma fram og tjá sig fyrir framan bekkinn.
Getur átt góð samskipti, hlustað, tekið þátt í umræðum og sýnt kurteisi.
Hefur jákvætt viðhorf til lestrar.
Þekkir skriftaráttina.
Heldur rétt á skriffærum.
Getur búið til myndasögu.
Hefur góðar fín- og grófhreyfingar.
Getur skrifað orð eða stuttar setningar.
Hefur kynnst hástöfum og lágstöfum.
Getur beitt töluðu máli og rituðu af nokkru öryggi og ræður yfir orðaforða og málskilningi sem hæfir þroska.
Hefur kynnst hugtökunum hljóð, bókstafur, atkvæði, orð og setning.
Hefur kynnst stafrófs þulunni.
Skilur hvað rím er og getur fundið orð sem ríma.
Áttar sig á mun sérhljóða og samhljóða.
Áttar sig á hvernig orð geta verið samsett úr tveimur eða fleiri orðum.
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Áttar sig á reglum um stóran staf, fremst í setningu og í sérnöfnum.

Lýsing verkefnisins og kennsluaðferðir:
Teymiskennsla, hópavinna, einstaklingsvinna, verkefnamiðað nám, Byrjendalæsi, PALS, stöðvavinna, Leikur að læra,
útilkennsla, spurninga- aðferðin, lausnaleitarnám.

Námsgögn:
Bækur og verkefni í Byrjendalæsi, PALS, Leikur að læra,

Námsmat/skil á verkefni:
Símat, lotur á mentor


