Bekkjarnámskrá
Námsgrein
íslenska
8-9
kennslustundir
á viku

6. bekkur

Kennsluhættir













lestur
ritun
-

margvíslegir textar
yndislestur
lestrarsprettur

ýmsar ritunaræfingar
skriftarbók með
tengiskrift
hlustun
- í bókmenntum
- í ritun
framsögn
- í bókmenntum og
ritun
umræður
- í bókmenntum
- í málrækt
gagnrýnin hugsun
- í bókmenntum og
ritun
túlkun og skilningur
- í bókmenntum t.d.
myndræn túlkun
einstaklingsvinna
- vinnubækur
- vasaorðabók
hópvinna
ljóð lærð utanbókar

Námsgögn
bókmenntir
 Rauðkápa
 Ljóðspor
 annað tilfallandi efni
málrækt og ritun
 Skræða
(grunnbók og verkefnabók)
 Málrækt 2
 Mál í mótun
(grunnbók og verkefnabók),
 Réttritunarorðabók og
verkefnahefti
 Skrift 6
Nemendur fengu til eignar bókina
Ljóðspor í 5. bekk og hún er
notuð áfram í 6. og 7. bekk.
Bókin er geymd í skólanum milli
ára.

Melaskóli 2012-2013
Námsmat


símat og leiðsagnarmat fer fram á
allri vinnu nemenda

Árangur er metinn með
könnunum/prófum, einkunnir gefnar í
tölustöfum


stafsetning haust og vor:
- tvær æfingar 25%+25%
- stafsetningarpróf 50%



bókmenntir haust og vor:
- próf 50%
- vinnubók/ljóðabók 50%



málrækt haust og vor:
- próf 70%
- vinnusemi 30%



lesskilningur haust og vor:
- próf 100%



Hraðlestrarpróf: Allir prófaðir í okt.
Þeir sem fá˂ 200 atkvæði/mín eru
prófaðir í janúar og maí

MB ÞH ÞÍ

Bekkjarnámskrá

6. bekkur

Kennsluhættir:
stærðfræði
6
kennslustundir
á viku










nemendur vinna einir eða í
litlum hópum
nemendur vinna hlutbundið
þegar það á við
nemendur bera saman
lausnaleiðir sínar innan
hópsins
áhersla á skipulega
skrásetningu þ.e. að
nemendur geri grein fyrir
aðferðum sínum, munnlega,
skriflega og/eða á
myndrænu formi
nemendur útskýra og
rökstyðja lausnaleiðir sínar
umræður um mismunandi
lausnaleiðir og þær bornar
saman
nemendur eru hvattir til að
spyrja (gagnrýnin hugsun
efld)

Námsgögn:







kennslubækurnar
Geisli 1 B, Geisli 2 A og B og
Geisli vinnubækur 2 A og 2 B
þemahefti
ýmsar þrautir og
kennsluforrit
stjörnubækur
önnur námsgögn s.s.
- talnagrindur
- kennslupeningar
- vasareiknar
- brotaspjöld o.fl.

Melaskóli 2012-2013
Námsmat
símat og leiðsagnamat kennara fer fram í
kennslustundum og grundvallast á
lausnaleiðum og rökstuðningi nemenda,
skriflegum og/eða munnlegum ásamt
samvinnu nemenda


árangur er metinn á haustönn:
- tvær kannanir 15%+15%
- vinnusemi og vinnuskil 20%
- annarpróf 50%



árangur metinn að vori
- tvær kannanir 15% + 15%
- vinnusemi og vinnuskil 20%
- vorpróf 50%

í öllu mati er áhersla lögð á skilning og
lausnaleiðir nemenda
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Bekkjarnámskrá
Námsgrein
náttúrufræði
6
kennslustundir
í lotum

6. bekkur

Kennsluhættir









lestur og
upplýsingaöflun
nemendur læra
hugtök tengd
náttúrufræði
umræður þar sem
nemendur koma
tilfinningum sínum og
skoðunum á framfæri
(hlustun, tjáning) og
þjálfast í að beita
gagnrýninni hugsun
tilraunir og annars
konar hópvinna þar
sem nemendur verða
að nota vísindaleg
vinnubrögð
vinnubókavinna
vettvangsferðir;
fjaran,
umhverfi skólans,

Aðaláhersla er lögð á að
nemendur skilji samhengi í
náttúrunni.

Námsgögn






kennslubækurnar
Lífríkið í fersku vatni, Lífríkið
í sjó og
Auðvitað 2
kennslumyndbönd
greiningarlyklar
fræðibækur

Melaskóli 2012-2013
Námsmat


símat kennara þar sem vinnubrögð
nemenda (tilraunir, hópvinna,
umræður, vinnubækur) er lagt til
grundvallar



sjálfsmat þar sem nemendur leggja
mat á vinnu sína og færni, t.d.
vinnuframlag í hópvinnu



námsþættir sem metnir eru:

Á haustönn:
 lífvísindi (fjaran, ferskt vatn)
o vettvangsferðir, úrvinnsla og
kynning á þeim (50%)
o vinnubók (50%)
Á vorönn:




eðlisvísindi (hljóð, kraftur og
hreyfing)
o vinnubók og virkni 30%
o próf 20%
jarðvísindi (sólkerfið, myndun og
þróun jarðar)
o vinnubók og virkni 30%
o próf 20%
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Bekkjarnámskrá

Námsgrein

6. bekkur

Kennsluhættir:

samfélagsfræði
-landafræði-



6
kennslustundir
á viku
í lotum
á haustönn



samfélagsfræði
-Íslandssaga-




3
kennslustundir
á viku
í lotum
á vorönn



unnið er við
kortagerð út frá
kortabók og
námsbók
lestur og
upplýsingaöflun
nemendur vinna einir
eða í litlum hópum

leikræn tjáning
vettvangsferði

Námsefni:





Norðurlönd kennslubók
ásamt vinnubók
kortabók
námsvefir
kennslumyndbönd

Melaskóli 2012-2013

Námsmat


símat og leiðsagnarmat á vinnu í
kennslustundum og verkefnabók



kannanir, vinnubók og hópverkefni,
einkunnir gefnar í tölustöfum í lok
haustannar:
- tvær kannanir 30% + 40%
- vinnusemi og vinnubók 30%

Nemendur fengu til eignar kortabók í
5. bekk. Hún er notuð áfram í 6. og 7.
bekk og geymd í skólanum milli ára.



kennslubókin
Snorra saga



símat og leiðsagnarmat á vinnu í
kennslustundum og verkefnavinnu.



ítarefni:
- Snorri Sturluson og
mannlíf á miðöldum
- Sjálfstæði Íslendinga
- Sögueyjan 870-1520



próf 50%



vinnubók 50%
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Bekkjarnámskrá
Námsgrein
enska
2
kennslustundir
á viku

6. bekkur
Kennsluhættir:






kristin fræði /
siðfræði/
trúarbragðafræði





hlustun,
hópumræður,
nemendur tala
saman í pörum eða
litlum hópum
unnið í vinnubækur
leikir og söngvar
notaðir til að þjálfa
máltilfinningu og
orðaforða
lesið í
léttlestrarbókum



lestur/hlustun
umræður
vinnubók



1
kennslustund
á viku

lífsleikni








Námsgögn:

umræður í tengslum
við atburði líðandi
stundar
bekkjarfundir
leikir
hringekja
leiklist
skák








Námsmat:

kennslubókin Build up 1
ásamt hlustunarefni
Action
léttlestrarbækur
Enskar málfræðiæfingar B
krossgátur og orðarugl
orðabækur
kennsluvefir



símat á verkefnum og frammistöðu
í kennslustundum



árangur er metinn með könnun í
lok hvorrar annar ásamt vinnubók,
einkunn gefin í tölustöfum bæði
haust og vor
- skriflegt próf 70%
- vinnusemi og vinnuskil 30%

kennslubókin
Kristin fræði
- Ljós heimsins



símat og leiðsagnarmat á vinnu
nemenda
vinnubók og vinnuskil 30%
próf 70%



kennslubókin Hindúatrú
- Guð í mörgum myndum




bókin Ég er bara ég
verkefni Olweusar gegn
einelti og andfélagslegri
hegðun
spil



Melaskóli 2012-2013







ekkert formlegt námsmat
leiðsögn og munnleg endurgjöf í
kennslustundum
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