ÍSLENSKA

Íslenska 10. bekkur
Kennarar: Bergljót Halldórsdóttir; Guðlaugur Viðar
Valdimarsson

10

Lýsing
Kennslustundir 6 á viku
Kennarar:
Bergljót Halldórsdóttir og Guðlaugur Viðar Valdimarsson
Markmið:
Að nemendur:
•

kunni að greina alla orðflokka í íslensku og beygingaratriði þeirra.

•

þjálfist í að tjá sig og beita mismunandi stíl í rituðu máli m.t.t. viðtakenda og efnis.

•

lesi mismunandi texta og kunni að beita mismunandi lestraraðferðum.

•

þekki og geti notað helstu hugtök í umfjöllun um bókmenntir.

•

geti tjáð sig skýrt og áheyrilega.

•

kunni að nýta sér hjálpargögn á netinu

VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

Íslenska fyrir 8.-10. bekk - Talað mál, hlustun og áhorf


Nýtt aðferðir sem hann hefur lært til að taka virkan þátt í samvinnu, samræðum og rökræðum, tjáð skoðanir sínar
með ýmsum hætti, rökstutt þær og valið þeim miðil sem hentar.

Íslenska fyrir 8.-10. bekk - Ritun


Beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum í röklegt samhengi og mótað málsgreinar og
efnisgreinar.



Valið og skrifað mismunandi textagerðir sem hæfa viðkomandi verki og beitt mismunandi orðaforða og málsniði við
hæfi.

Íslenska fyrir 8.-10.bekk - Talað mál, hlustun og áhorf


Flutt mál sitt skýrt og áheyrilega og hefur tileinkað sér viðeigandi talhraða og fas
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Íslenska fyrir 8.-10.bekk - Lestur og bókmenntir


Lesið almenna texta af öryggi og með góðum skilningi, lagt mat á þá og túlkað



Beitt nokkrum grunnhugtökum í bókmenntafræði, svo sem minni, fléttu, sjónarhorni og sögusviði og kannast við
myndmál, algengustu tákn og stílbrögð



Valið sér lesefni til gagns og ánægju og komið fram sem sjálfstæður lesandi sem gerir sér grein fyrir gildi þess að lesa



Leitað og aflað sér heimilda úr ýmsum gagnabrunnum og lagt mat á gildi og trúverðugleika ritaðs máls, svo sem
fjölmiðla- og margmiðlunarefnis, og tekið gagnrýna afstöðu til þess

Íslenska fyrir 8.-10.bekk - Ritun


Skrifað skýrt og greinilega og beitt ritvinnslu af öryggi, notað orðabækur og önnur hjálpargögn, gengið frá texta,
vísað til heimilda og skráð þær



Skrifað rafrænan texta og tengt texta, mynd og hljóð eftir því sem við á, gerir sér grein fyrir lesanda og miðar
samningu við hann.



Beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum í röklegt samhengi og mótað málsgreinar og
efnisgreinar



Tjáð hugmyndir sínar og skoðanir og fært rök fyrir þeim í rituðu máli, samið texta frá eigin brjósti og er óhræddur við
að beita ríkulegu tungutaki í skapandi ritun



Notað helstu aðgerðir við ritvinnslu, valið viðeigandi heimildir, vísað til þeirra og sett í heimildaskrá svo sem reglur
kveða á um.

Íslenska fyrir 8.-10.bekk - Málfræði


Beitt helstu málfræðihugtökum í umræðu um notkun málsins og þróun þess.



Áttað sig á beygingarlegum og merkingarlegum einkennum orðflokka og gert sér grein fyrir hlutverki þeirra í eigin
texta og annarra.



Áttað sig á skyldleika íslensku við önnur mál og að tungumál, þar á meðal íslenska, breytast sífellt, áttað sig á og beitt
sköpunarmætti tungumálsins og nýtt það m.a. við ritun, tal, við nýyrðasmíð, í orðaleikjum og skáldskap.



Flett upp í handbókum, orðasöfnum og rafrænum orðabönkum og nýtt sér málfræðilegar upplýsingar sem þar er að
finna.



Gert sér grein fyrir mismunandi málnotkun og málsniði eftir efni og tilefni. Áttar sig á staðbundnum, starfstengdum
og aldurstengdum tilbrigðum í orðaforða og málnotkun og þekkir til helstu framburðarmállýskna.
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KENNSLUSKIPULAG



1 Janúar
Logar - 2. kafli - Mennta bækur bls. 26 - 40
Orðhlutar
Korku saga
Yndislestur
Lestrarpróf



2 Febrúar
Logar 4. kafli Eigi skal höggva eða þannig sko bls. 54-69
Áætlun
Málið í mark - Forsetningar bls. 5-10
Yndislestur - átak lesið í 15 mínútur í skólanum á hverjum degi



3 Mars
Logar 4. kafli Eigi skal höggva eða þannig sko bls. 54-69
Áætlun
Málið í mark Hljóðbreytingar bls. 55 - 59
Málið í mark Atviksorð
Gísla saga og verkefni
Lestrarverkefni
Yndislestur



4 Apríl
Logar 7. kafli Bókmenntastefnur stefna eða stefnuleysi?
Áætlun
Málið í mark Atviksorð
Gísla saga og verkefni
Yndislestur



5 Maí
Logar 7. kafli Bókmenntastefnur stefna eða stefnuleysi?
Áætlun
Skapandi skrif
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Yndislestur
Lokapróf



A Ágúst - september
Logar 1. kafli Að lesa skilja og skrifa bls. 8-9 - verkefni 1 og 2, bls. 11 (greinarmerkin), bls. 12-13-verkefni 6 (2 atriði)
og 7
Málið í mark (sagnorð) - verkefni á netinu, vinna 2-3 verkefni
Yndislestur



B September
Orðaforðavinna (texti frá kennara)
Logar bls. 13 (lesa um gildishlaðin orð - aukaverekfni í Classroom.
Málið í mark (sagnorð) - verkefni á netinu, vinna 2-3 verkefni
Hópverkefni- Leikur með ritun og kvikar myndir
Yndislestur



C Október
Logar bls. 70-75
- Uppruni orða
- Slangur og slettur
- Staða íslenskunnar
Málið í mark - verkefni í tengslum við uppruna orða



D Nóvember
Strákurinn í röndóttu fötunum
Logar 2. kafli Mennta bækur?
Ljóðaverkefni
Unnið með ýmis bókmenntahugtök
Ýmis orðaforðaverkefni
Málið í mark - óbeygjanleg orð
Ritun
Yndislestur



E Desember
Strákurinn í röndóttu fötunum
Unnið með ýmis bókmenntahugtök
Logar 4. kafli Eigi skal höggva eða þannig sko.
Ýmisorðaforðaverkefni
Málið í mark - óbeygjanleg orð
Ritun
Yndislestur
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