Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar
Kennsluáætlun skólaárið 2021-2022

Byrjendalæsi í 2. bekk
Íslenska samþætt með lífsleikni, náttúru- og samfélagsgreinum.
Í byrjendalæsi eru 13 kennslustundir á viku í 2. bekk. Kennari er Ásta Kristín Guðmundsd. Michelsen.

Vinnulag
Ætlast er til að nemendur geti sett sig í spor annarra jafnaldra, tekið þátt í samstarfi og samræðu í jafningjahópi. Sýnt tillitssemi og virðingu í
samvinnu við aðra. Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum, valið bók eða annað lesefni og lesið sér til ánægju og fróðleiks. Gert sér grein
fyrir mikilvægi þess að læra íslenska málfræði, dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega. Beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa
þannig að lestur verði lipur og skýr. Fræðist um landnám Íslands, Ísland í heild, mannslíkamann, fjölskylduna og sjálfsmynd sína.
Meginviðfangsefni haustannarinnar eru: Almenn málfræði, stafsetning, ritun og lestur, mannslíkamin, fjölskyldan og sjálfsmyndin.
Meginviðfangsefni vorannarinnar eru: Almenn málfræði, stafsetning, ritun og lestur, landnám Íslands og nærsamfélag.

Vinnuáætlun
Viðfangsefni
Talað mál, hlustun og
áhorf

Námsefni
Upplestur frá kennara
Upplestur frá og fyrir
jafnaldra
Leikrit
Teiknimyndir
Fræðimyndir

Hæfniviðmið – notuð við námsmat
Nemandi getur ...
• unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í
samskiptum
• komið fram við aðra af virðingu og
kurteisi
• unnið vel og farið eftir fyrirmælum

Afurð / Námsmat
Árshátíð
Símat
Leiðsagnarmat
Uppskeruhátíð

Smáforrit

Ritun

Skrift
Ýmis verkefni frá
kennara.

Málfræði

Ritrún
Ýmis smáforrit
Verkefni frá kennara.

Lestur og bókmenntir

Lestrarbækur
Litla lesrún

•

hlustað með athygli og sýnt virðingu,
tillitsemi og kurteisi
• horft með athygli á atriði flutt af
gestum og samnemendum
• lesið í umhverfi sitt
• sagt frá atburðum og/eða upplifunum
fyrir framan hóp
• tjáð sig fyrir framan hóp
• endursagt upplesinn og lesinn texta
• beitt fjölbreyttum orðaforða
Nemandi getur ...
• dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og
læsilega
• gert sér grein fyrir uppbyggingu sögu
og nýtt sér þá þekkingu við
verkefnavinnu
• samið texta frá eigin brjósti
• beitt einföldum stafsetningarreglum
• beitt fjölbreyttum orðaforða
Nemandi getur ...
• beitt reglum um stóran og lítinn staf
• þekkt helstu einingar málsins s.s
bókstafi, hljóð, samsett orð og
málsgrein
• leikið sér með orð
• þekkt sérnöfn
• þekkt andheiti og samheiti
• búið til málsgreinar
• þekkt greinarmerkin punkt, kommu og
spurningarmerki
Nemandi getur…
• nýtt sér jákvætt viðhorf til lestrar

Símat
Leiðsagnarmat

Símat
Leiðsagnarmat

Lesferill
Læsi skimunarpróf

Tímarit
Fjölbreyttar barnabækur
af bókasafni og frá
kennara
Ljóð
Myndasögur

Lífsleikni

Uppeldi til ábyrgðar
Halló heimur
Ýmsar barnabækur
Efni frá kennara
Veraldarvefurinn

Náttúrufræði

Komdu og skoðaðu
líkamann
Halló heimur
Verkefni frá kennara
Ýmis verkefni af
veraldavefnum.

•
•
•
•
•

lesið léttan texta
nýtt lesskilning sinn á texta við hæfi
lesið texta við hæfi fyrir framan hóp
þekkt ólíkar textagerðir s.s. fræðitexta,
ljóð, sögur og ævintýri
þekkt bókmenntafræðileg hugtök s.s
persóna, söguþráður, umhverfi,
boðskapur, vísa, kvæði, ljóð, ljóðlína
og rím

Nemandi getur ...
• unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í
samskiptum
• komið fram við aðra af virðingu og
kurteisi
• unnið vel og farið eftir fyrirmælum
• tjáð sig á einfaldan hátt um
viðfangsefnið sitt
• tjáð sig fyrir framan hóp
• þekkt ólíkar tilfinningar
Nemandi getur ...
• útskýrt á einfaldan hátt byggingu og
starfsemi mannslíkamans
• úrskýrt
mikilvægi
hreyfingar,
hreinlætis, hollrar fæðu og svefns
• bent á skaðleg efni og hvernig ýmsir
sjúkdómar og sýklar eru smitandi
• útskýrt á einfaldan hátt hvernig barn
verður til
• þekki einkastaði líkamans
• aflað sér upplýsinga (heimilda)

Símat
Leiðsagnarmat

Árshátíð
Símat
Leiðsagnarmat
Bekkjarsáttmáli

Símat.
Leiðsagnarmat

Samfélagsfræði

Komdu og skoðaðu
landnámið
Halló heimur
Barnasáttmálinn
Annað valið efni frá
kennara
Efni af veraldarvefnum

Nemandi getur…
• kynnist stöðu Íslands í heiminum
• sagt hvernig Ísland varð til
• sagt frá landnámi Íslands
• sagt frá einhverjum landnámsmönnum
• sagt frá einkennum og sögu
heimabyggðar
• aflað sér vitneskju í námsgögnum og
miðlum
• áttað sig á mikilvægi fjölskyldunnar og
fjölbreytni fjölskyldugerða í samfélagi
manna
• þekki til Barnasáttmála Sameinuðu
þjóðanna

Símat
Leiðsagnarmat

Trúarbragðafræði

Halló heimur
Ýmsar barnabækur
Efni veraldarvefnum

Nemandi getur…
• áttað sig á að trúar- og lífsviðhorf fólks
birtast í mismunandi viðhorfum, siðum
og venjum.
• átttað sig á mikilvægi fjölskyldunnar
og fjölskyldugerðar í samfélagi manna.
• áttað sig á gildi samhjálpar í
samfélaginu.

Símat
Leiðsagnarmat

Bæði nemendur og foreldrar eru síðan hvattir til að fylgjast reglulega með skráningum á mentor.is, bæði skráningum um námsmat og um
heimanám/viðfangsefni.

Námsmat

Námsmat byggir á þeim hæfniviðmiðum sem tilgreind eru með hverju viðfangsefni hér að ofan. Matið fer fram jafnt og þétt yfir skólaárið. Sjá
nánari umfjöllun um námsmat á vef skólans undir Námsmat. Einkunn fyrir námsárangur verður gefin tvisvar í vetur, í janúar og vetrarlok.
Með ósk um gott gengi,
Ásta Kristín Guðmundsd. Michelsen

