Haust 2021

Kennsluáætlun í íslensku 2. bekkur

Vinnulag
Nemendur fá vikuáætlun í upphafi hverrar viku þar sem tiltekin eru þau verkefni sem þeir eiga að vinna sem og þau markmið sem stefnt er að.
Mikilvægt er að nemendur ljúki við viðfangsefni hverrar viku áður en næsta vika hefst. Mikil áhersla er lögð á vinnusemi, vinnubrögð og heilbrigt
og hvetjandi námsumhverfi.

Námsmat
Kennari styður nemendur við að tileinka sér hæfniviðmið með því að byggja kennslustundir upp með aðferðum leiðsagnarnáms. Lögð er áhersla á
að nemendur fái að tjá sig um viðfangsefnið og tileinka sér hugtök íslenskunnar. Lögð áhersla á vaxandi hugarfar og að nemendur átti sig á að
færni í íslenska skiptir máli í leik og starfi, bæði nú og í framtíðinni. Endurgjöf er veitt samhliða vinnu nemenda með því er verið að efla
námsvitund nemenda sem og ábyrgð þeirra og sjálfstæði. Lokamat er gefið í lok hverrar annar.

Yfirlit annarinnar
Athugið að þetta er áætlun og hún getur breyst á tímabilinu.
tímabil

Hæfniviðmið

23.27.ág
6 kest
Muna
30.ág3.sept
6 kest

Farið yfir þær bækur sem unnið
verður með í vetur og rætt um
markmið
•

Er læs á léttan texta og getur
lesið léttar sögubækur sér til
skilnings og ánægju

Leiðsagnarnám
Árangursviðmið
Endurgjöf
Létt vika

Verkefni nemenda,





Humlur, Ítalíuskrift 2a
bls 2 - 5 bls, Ritrún 2
bls 5 - 7

Geti lesið fræðitexta
Geti skrifað skýrt
Geti skrifað rétt eftir
texta

Í orðaforða-vinnu

Kennsluhættir

Sýnikennsla
vinnubókakennsla

Haust 2021
•

Muna
6.10.sept
5 kest

Muna
13.-17
sept
5 kest

Muna
20.24.sept
6 kest

Getur skrifað og leyft öðrum
að njóta þess með upplestri
höfundar og annarra

•

Mat: Endurgjöf veitt
samhliða vinnu nemenda

Getur valið sér lesefni sem
hæfir lestrargetu og lesið sér til
ánægju
• Geti tjáð sig munnlega á
einföldu máli og endursagt efni
sem hlustað hefur verið á eða
lesið
• Temur sér vandvirkni í
hvívetna
Lesferill lestrarpróf
• Getur búið til málsgreinar
• Kann ýmis sönglög og texta
• Temur sér vandvirkni í
hvívetna
• Fær fjölbreytt tækifæri til að
skrifa á þann hátt sem hann er
fær um




Geti lesið léttan texta
Geti skrifað rétt eftir
texta
 Geti lesið og svarað
spurningum úr texta
Mat: Endurgjöf veitt
samhliða vinnu nemenda

Bankaránið,Ítalíuskrift
2a bls 6 – 9. Ritrún 2
bls 8 – 9. Litla Lesrún
bls 2 – 3.




Geti lesið léttan texta
Geti skrifað skýrt og
læsilega
 Geti áttað sig á
sagnorðum
 Geti skrifað algeng orð
rétt.
Mat: Endurgjöf veitt
samhliða vinnu nemenda

Bankaránið,
Ítalíuskrift 2A bls 10 –
13, Ritrún 2 bls 10-12.
Litla Lesrún bls 4 – 5.
Verkefni í
stafsetningu.

Afturendi,
afkvæmi,

Sýnikennsla
Samræður
Vinnubókarkennsla
samvinna

•




Til sjós og lands,
Ítalíuskrift 2A bls 14 –
17. Ritrún 2 bls 13 –
15. Litla Lesrún bls 67. Verkefni í
stafsetningu.

Tvívídd, þrívídd,
hnöttur,
sívalningur, ætt,
óætt,

Samræður
Vinnubókakennsla
Námsforrit

•
•

•

Er læs á léttan texta og getur
lesið léttar sögubækur sér til
skilnings og ánægju
Temur sér vandvirkni í
hvívetna
Þekki hugtökin samsett orð,
samheiti, andheiti, sérnöfn,
samnöfn, sérhljóði og
samhljóði
Kann stafrófið

Geti lesið ólíkan texta
Geti skrifað skýrt og
læsilega
 Geti skrifað rétt eftir
texta
 Kynnist nafnorðum
 Geti skrifað algeng orð
rétt
Mat: Endurgjöf veitt
samhliða vinnu nemenda

Sýnikennsla,
samræður,
vinnubókakennsla
samvinna

Haust 2021
Muna
27sept1.okt
6 kest

Muna
4.8.okt
6 kest

•
•
•

•
•
•

Muna
11.15.okt
5 kest

•

•

Muna
18.22.okt
5 kest

•

Er læs á léttan texta og getur
lesið léttar sögubækur sér til
skilnings og ánægju
Geti búið til málsgreinar
Geti nýtt í ritun þekkingu á
grunnþáttum í byggingu texta





Geti lesið ólíkan texta
Geti skrifað skýrt
Geti skrifað rétt eftir
texta
 Þjálfist í lesskilningi
 Þjálfist í að skrifa ólíka
texta
Mat: Endurgjöf veitt
samhliða vinnu nemenda

Til sjós og lands
saman, Ítalíuskrift 2A
bls 18 – 19. Ritrún 2
bls 16 – 17. Litla
Lesrún bls 8 - 9

Húsgögn, sigti,
bretti, brauðrist,

Sýnikennsla
Samræður
Vinnubókakennsla
Endurtektaræfingar

Er læs á léttan texta og getur
lesið léttar sögubækur sér til
skilnings og ánægju
Temur sér vandvirkni í
hvívetna
Geti búið til málsgreinar





Þjálfist í lestri
Geti skrifað á línu
Geti skrifað eftir texta
rétt
 Auki orðaforða með
ýmsum verkefnum
Mat: Endurgjöf veitt
samhliða vinnu nemenda

Til sjós og lands,
Ítalíuskrift 2A bls 20 –
22, Ritrún 2 bls 18 –
20. Litla Lestrún bls
10 - 11 . Ritun

Sæhestar,
hugarkort,
árstíðir, hlaupár,
nýársdagur,
gamlársdagur,

Sýnikennsla
Samræður
Vinnubókakennsla
Samvinna

Geti hlustað og horft sér til
gagns og ánægju á upplestur,
fræðsluefni og leikþætti og
greint frá upplifun sinni
Er læs á léttan texta og getur
lesið léttar sögubækur sér til
skilnings og ánægju





Geti lesið ólíkan texta
Geti skrifað skýrt
Þekki mánuðina og
árstíðir
 Geti skrifað rétt eftir
texta
 Geti lesið léttan texta
og fundið upplýsingar
Mat: Endurgjöf veitt
samhliða vinnu nemenda

Til sjós og lands.
Ítalíuskrift 2A bls 23 –
25, Ritrún 2 bls 21 –
23. Litla Lesrún bls 12
– 13. Ritun

Maðkur, stæltur,
mánuðir,
þjóðhátíðardagur,
hlaupár,

Samræður
Endurtektar
æfingar
Samvinna
Vinnubókakennsla

Er læs á léttan texta og getur
lesið léttar sögubækur sér til
skilnings og ánægju



Til sjós og lands,
Ítalíuskrift 2A bls 26 –
27, Ritrún 2 bls 24 –

Löturhægt,
skólavikan, fór
svo flatt, byrstur,

Sýnikennsla
Samræður
vinnubókakennsla

Geti lesið texta við hæfi

Haust 2021
•

•

Muna
25.29.okt
6 kest

•
•

•
•

Muna
1.-5
nóv
6 kest

•
•

Þekki hugtökin samsett orð,
samheiti, andheiti, sérnöfn,
samnöfn, sérhljóði og
samhljóði
Getur nýtt í ritun þekkingu á
grunnþáttum í byggingu texta



Geti skrifað skýrt og
læsilega
 Geti búið til samsett
orð
 Geti lesið léttan texta
og fundið upplýsingar
 Geti skrifað algeng orð
rétt
 Þjálfist í að skrifa ólíkan
texta
Mat: Endurgjöf veitt
samhliða vinnu nemenda

25, Litla Lesrún bls 14
– 15. Ritun

Er læs á léttan texta og getur
lesið léttar sögubækur sér til
skilnings og ánægju
Þekki hugtökin samsett orð,
samheiti, andheiti, sérnöfn,
samnöfn, sérhljóði og
samhljóði
Temur sér vandvirkni í
hvívetna
Geti hlustað og horft sér til
gagns og ánægju á upplestur,
fræðsluefni og leikþætti og
greint frá upplifun sinni




Geti lesið léttan texta
Geti skrifað skýrt og
læsilega
 Geti fundið samheiti og
andheiti
 Geti lesið léttan texta
og fundið upplýsingar
úr honum
 Þjálfist í ólíkri ritun
Mat: Endurgjöf veitt
samhliða vinnu nemenda

Til sjós og lands,
Ítalískrift 2A bls 28 –
30, Ritrún 2 bls 26 –
27, Litla Lesrún bls 16
– 17. Ritun

Andheiti,
samheiti, hikandi,
snar í snúningum,
kasta mæðinni,
gubba,

Er læs á léttan texta og getur
lesið léttar sögubækur sér til
skilnings og ánægju
Temur sér vandvirkni í
hvívetna




Til sjós og lands,
Ítalíuskirft 2A bls 32 –
32, Ritrún 2 bls 28 29. Litla Lesrún bls 18
– 19. Ritun

Seigir, rím, snerta, Sýnikennsla
sjá skynja,
Samræður
Vinnubókakennsla
Samvinna




Geti lesið léttan texta
Geti skrifað stafi í
réttum hlutföllum
Geti unnið með rím
Geti lesið texta og
fundið upplýsingar

Samræður
Vinnubókakennsla
Samvinna

Haust 2021
•

•

Muna
8.12.nóv
6 kest

•
•

•

Muna
15.-19
nóv
5 kest

•
•

Muna
22.26.nóv
6 kest

•

Geti hlustað og horft sér til
gagns og ánægju á upplestur,
fræðsluefni og leikþætti og
greint frá upplifun sinni
Geti lesið úr táknmyndum og
myndrænu efni svo sem
einföldum skýringarmyndum,
kortum og myndritum

Mat: Endurgjöf veitt
samhliða vinnu nemenda

Er læs á léttan texta og getur
lesið léttar sögubækur sér til
skilnings og ánægju
Geti hlustað og horft sér til
gagns og ánægju á upplestur,
fræðsluefni og leikþætti og
greint frá upplifun sinni
Þekki hugtökin samsett orð,
samheiti, andheiti, sérnöfn,
samnöfn, sérhljóði og
samhljóði




Þjálfist í yndislestri
Geti skrifað skýrt og
læsilega
 Þjálfist í að skrifa rétt
eftir texta
 Geti unnið með
nafnorð
 Þjálfi lesskilning
Mat: Endurgjöf veitt
samhliða vinnu nemenda

Til sjós og lands,
Ítalíuskrift 2B bls 2 –
3, Ritrún 2 bls 30 –
31, Litla Lesrún bls 20
– 21. Ritun

Er læs á léttan texta og getur
lesið léttar sögubækur sér til
skilnings og ánægju
Geti skrifað texta á tölvu og
beitt einföldustu aðgerðum í
ritvinnslu




Þjálfist í yndislestri
Geti skrifað rétt eftir
texta
 Geti þekkt nafnorð
 Þjálfist í lesskilningi
 Þjálfist í ólíkri textagerð
Mat: Endurgjöf veitt
samhliða vinnu nemenda

Til sjós og lands,
Ítalíuskrift 2B bls 4 –
6, Ritrún 2 bls 32 - 33.
Litla Lesrún bls 22 –
23. Ritun

Flíkur, hálstau,
skvamp, köll,
kvaka, baula,

Samvinna
Samræður
Vinnubókarkennsla
Endurtektaræfingar

Er læs á léttan texta og getur
lesið léttar sögubækur sér til
skilnings og ánægju



Vallestrarbók,
Ítalíuskrift 2b bls 7 –
9, Ritrún 2 bls 34 - 37,

Stirð,
jafnvægislaus,
flugsynd,

Sýnikennsla
Samræður
vinnubókarkennsla

Geti lesið fjölbreyttar
textagerðir

Samræður
Námsforrit
Samvinna
Vinnubókakennsla

Haust 2021
•

•

Muna
29.nóv- •
3.des
6 kest
•
•

Muna
6.10.des
6 kest

•

Geti hlustað og horft sér til
gagns og ánægju á upplestur,
fræðsluefni og leikþætti og
greint frá upplifun sinni
Temur sér vandvirkni í
hvívetna



Geti gert ritun eftir
fyrirmynd
 Geti lesið texta og
fundið upplýsingar úr
honum.
 Geti skrifað skýrt og
læsilega
Mat: Endurgjöf veitt
samhliða vinnu nemenda

Litla Lesrún bls 24 –
25. Ritun

innipúki,
svefnpurka,
námshestur

Er læs á léttan texta og getur
lesið léttar sögubækur sér til
skilnings og ánægju
Temur sér vandvirkni í
hvívetna
Geti hlustað og horft sér til
gagns og ánægju á upplestur,
fræðsluefni og leikþætti og
greint frá upplifun sinni



Geti lesið fjölbreyttar
textagerðir
 Geti skrifað eftir texta
rétt
 Geti lesið og skilið texta
 Geti skrifað skýrt og
læsilega
Mat: Endurgjöf veitt
samhliða vinnu nemenda

Vallestrarbók,
Ítalíuskrift 2b bls 10 –
12. Ritrún 2 bls 26 –
27, Litla Lesrún bls 26
– 27.

Úlnliður, freknur,
hrokkið, rjóð,
varta

Sýnikennsla
Samræður
Vinnubókakennsla
Námsforrit

Er læs á léttan texta og getur
lesið léttar sögubækur sér til
skilnings og ánægju




Geti lesið fjölbreyttan
texta
Geti skrifað skýrt og
læsilega

Vallestrarbók,
Ítalíuskrift 2b bls 13 –
15. Ritrún 2 bls 28 29. Litla Lesrún bls 28
– 29. Stafsetning 2

Dapur,
bókavörður,
ógnarhraða,
fundvís,

Samræður,
vinnubókakennsla
Námsforrit

Er læs á léttan texta og getur
lesið léttar sögubækur sér til
skilnings og ánægju
Temji sér vandvirkni í hvívetna




Temji sér yndilestur
Geti skrifað skýrt

Vallestrarbók, Litla
Lesrún bls 30-31

•
Muna
13.17.des
2 kest

•
•

Muna

Samræður
Vinnubókakennsla

Haust 2021
3.-7.jan •
5 kest
•

Muna

Er læs á léttan texta og getur
lesið léttar sögubækur sér til
skilnings og ánægju
Geti hlustað og horft sér til
gagns og ánægju á upplestur,
fræðsluefni og leikþætti og
greint frá upplifun sinni




Geti lesið fjölbreyttar
textagerðir
Geti skrifað skýrt og
læsilega

Vallestrarbók,
Ítalíuskrift 2b bls 16 –
17, Ritrún 2 bls 30

Sýnikennsla
Samræður
Vinnubókakennsla
Námsforrit

