
Námsáætlun Helgafellsskóla veturinn 2022 – 2023

Heiti verkefnis eða námsgreinar:   Íslenska

Árgangur: 2011/6. bekkur Námsgreinar: Íslenska

Tímabil: Sklólaárið 2022 - 2023 Kennarar: Rakel Lind Ragnarsdóttir, Klara Gísladóttir og Ævar Örn Magnússon

Lykilhæfni:

● Tjáð hugsanir sínar og tilfinningar skipulega og á viðeigandi hátt með ýmsum miðlum
● Gert grein fyrir og miðlað af þekkingu sinni og leikni, skoðunum, hugsunum og tilfinningum á þann hátt sem við á hverju sinni
● Gert sér grein fyrir til hvers er ætlast í námi og skólastarfi og hagað námi sínu og störfum í samræmi við það
● Tekið leiðsögn og uppbyggilegri gagnrýni á jákvæðan hátt
● Notað margvíslegar upplýsingaveitur og hjálpartæki við öflun upplýsinga og til stuðnings við nám
● Gert sér grein fyrir styrkleikum sínum og hvernig hann getur nýtt sér það í námi

Hæfniviðmið námsgreina:

Talað mál, hlustun og áhorf
• tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér grein fyrir gildi góðrar framsagnar
• tjáð eigin skoðanir og tilfinningar og haldið athygli áheyrenda, m.a. með aðstoð leikrænnar tjáninga
• tekið þátt í samræðum og rökræðum samkvæmt reglum
• nýtt sér mynd- og rafrænt efni á gagnrýninn hátt
• átt góð samskipti, hlustað, gætt tungu sinnar og sýnt viðeigandi kurteisi.

Lestur og bókmenntir
• lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi, lagt mat á hann og túlkað,
• lesið sér til ánægju og fróðleiks og gert öðrum grein fyrir þeim áhrifum sem texti hefur á hann
• lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, ljóð, og bókmenntir ætlaðar börnum og unglingum
• greint nokkur frásagnarform bókmennta og beitt fáeinum bókmenntafræðilegum hugtökum til að efla skilning, svo sem tíma, sjónarhorni, sögusviði
og boðskap
• lesið úr einföldum tölulegum og myndrænum upplýsingum og túlkað þær,
• valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til gagns og ánægju.
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Ritun
• valið textategund, skipulagt og orðað texta, svo sem sögur, frásagnir, lýsingar og fyrirmæli, á þann hátt sem hæfir tilefni
• samið texta þar sem beitt er eigin sköpun, notið þess að tjá hugmyndir sínar og reynslu og veitt öðrum hlutdeild með því að kynna ritunina eða leyfa
öðrum að lesa
• beitt helstu atriðum stafsetningar og greinamerkjasetningar og hefur náð valdi á þeim

Málfræði
• áttað sig á hvernig orðaforðinn skiptist í sagnorð, fallorð og óbeygjanleg orð og greint hlutverk og helstu einkenni þeirra
• notað orðtök og málshætti í töluðu máli og rituðu og greint notagildi þeirra i texta
• beitt þekkingu sinni á málfræði við að búa til setningar, málsgreinar og efnisgreinar og gert sér grein fyrir fjölbreytileika málsins
• gert sér grein fyrir notagildi íslenskrar málfræði, m.a. við ritun og stafsetningu.

Lýsing verkefnisins og kennsluaðferðir:

Einstaklingsverkefni og  hópverkefni

Innlagnir, stöðvavinna, samvinnunám, lausnaleitarnám, útikennsla, umræður og bein kennsla.

Nemendur vinna í námsbókum og öðrum verkefnum ásamt því að íslenskukennslan fléttast  inn í verkefnamiðað nám á mjög fjölbreyttan hátt.

Námsgögn:

● Málrækt 2 (valin verkefni)

● Orðspor 2

● Lærum gott mál 2

● Smellur 2

● Benjamín Dúfa

● Aukaefni frá kennara

Námsmat/skil á verkefni:

Einstaklingsmat

Leiðsagnarmat

Símat

Jafningjamat

Innlögn, útlistunarkennsla, þjálfunaraðferðir, umræðu- og spurnaraðferðir,
þrautalausnir og skapandi vinna. Virkni og frammistaða í tímum.
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