ÍSLENSKA, NÁTTÚRUGREINAR, SAMFÉLAGSFRÆÐI

Byrjendalæsi-vor 2019
Kennarar: Árný Hallfríður Herbertsdóttir; Ástrún
Jakobsdóttir; Herdís Magnea Hübner; Marzena Glodkowska
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Lýsing
Samþætting námsgreina þar sem unnið er með orð, orðskilning og verkefni unnin úr bókum um náttúru- og samfélagsfræði
auk merkingabærra íslenskra sagna.

Markmið:
Að þjálfa nemendur í lestri. Þjálfa skrift. Kenna stóran staf í upphafi setninga, enda með punkti. Læra stafrófið, sérhl., samhl.,
tvöfaldan samhljóða, samheiti og andheiti. Skilja og nota upphaf, meginmál og endi sögugerð. Áhersla á vönduð vinnubrögð.

Námsefni:
Ýmsar lestrarbækur auk Komdu og skoðaðu- fjöllin og land og þjóð. Heima er best.
Ritrún 2

Kennsluaðferðir:
Kennt samkvæmt byrjendalæsisstefnunni. Bein kennsla, hópavinna, stöðvavinna o.fl.
7. – 11. jan.

14. – 18. jan.

21. – 25. jan.

Drekinn sem var bálreiður,
Komdu og skoðaðu fjöllin

Söguþráður og finna aðal- og
Samsett orð
aukapersónur. Skrifa sögu um drekann

Komdu og skoðaðu fjöllin Komdu og skoðaðu
land og þjóð

Lesum ýmsar barnabækur í nestistíma
og þegar færi gefst til.

Komdu og skoðaðu fjöllin
Komdu og skoðaðu land og þjóð

Lesum ýmsar barnabækur í nestistíma
og þegar færi gefst til.

Komdu og skoðaðu fjöllin Komdu og skoðaðu
land og þjóð

Lesum ýmsar barnabækur í nestistíma
og þegar færi gefst til.

Komdu og skoðaðu land og þjóð

Lesum ýmsar barnabækur í nestistíma
og þegar færi gefst til.

Þemahefti

28. jan – 1. feb.
29. foreldraviðtöl
Hugtakakort
4.-8. feb.
17.starfsd./
sprengidagur.

Ísland áður fyrr-heimilið

Eldhús, búr og hreinlæti. Bera saman
nútíma og gamla tímann.

Orð af orði
Orðavinna
Grunnmynd
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Læsispróf

11.-15. feb.
14. – 15.

Ísland áður fyrr-heimilið

Mánaðarheiti og tímatal. Skoða
aðbúnað fólks á þessum tíma.

vetrarfrí

18.-22. feb.
25. feb.1. mars

Hugtakakort
Orð af orði
Orðavinna

Ísland áður fyrr-heimilið

Heimili og aðbúnaður fólks í gamla daga Sérnöfn og
skoðaður.
samnöfn

Ísland áður fyrr-heimilið

Heimili og aðbúnaður fólks í gamla daga
skoðaður.

4.-8. mars
4. bolludagur
5. sprengidagur/ Ánægði Pétur og önugi Pétur
starfsdagur

Orðavinna
Áhersla á hegðun, hvernig maður hefur
Andheiti/samheit
áhrif með hegðun sinni.
i

6. öskudagur
11.-15. mars

Fulgaþema: Dúbbi, Mábbi, Lubbi lundi ofl.

18.-22. mars

Fulgaþema: Dúbbi, Mábbi, Lubbi lundi ofl.

Lubbi lundi

25. – 29.
mars

Fulgaþema: Dúbbi, Mábbi, Lubbi lundi ofl.

Bókin Dúbbi tekin fyrir.

1.- 5. apríl.

Fulgaþema: Dúbbi, Mábbi, Lubbi lundi ofl.

Mábbi

Æfingar og árshátíðarvinna.

Bókin Pysja tekin fyrir Árshátíðavika

8.- 12.apríl.
11.-15. apríl
Æfingar og
árshátíðarvinna
15. – 22. apríl
23.-26.apr.
25 sumard.fyrsti

Páskaleyfi 15. - 22.
Númi og konurnar þrjár Umferðatengt

29. apríl –
3. maí
1.maí frídagur
6.-10. maí
5. maí
13.-17. maí

Númi og konurnar þrjár Umferðatengt

Könguló
Könguló

Þemahefti um köngulær

20.-24. maí
16. maí annar í
hvítasunnu

Ánamaðkar?

27. – 31. maí

Prófavika, útivist
Sumar- vorljóð (unnin í tölvu-ipad, prenturð út
og myndskreytt.

30.
uppstigninga-
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dagur
3. – 7. júní
6. júní
starfsdagur

Útivist, leikjadagur, vorverkadagur

7. júní
skólaslit

Námsmat:
Próf að vori 25%, skift 15%, lesskilningur 20%, lesfimi 20%, vinnubók 20%.
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