Skólanámskrá

Íslenska – yngsta stig

Melaskóli

Áhersluþættir í Melaskóla
Stefna skólans er að kenna samkvæmt aðferðum Byrjendalæsis fyrstu fjögur árin og í framhaldi „Orð af orði“ og „Læsi til náms“. Byrjendalæsi er nálgun í
læsiskennslu sem hefur verið þróuð við Háskólann á Akureyri. Eftirtaldir þættir eru lagðir til grundvallar lestrarnámsins:
samþætting tals, hlustunar, lesturs og ritunar
tileinkun orðaforða er undirstaða góðs skilnings
texti (bækur og ljóð) er lagður til grundvallar lestrarkennslunni og efni hans rætt ítarlega
tæknileg vinna sprettur úr þeim efnivið sem felst í textanum og fer fram m.a. í „hringekju“
nemendur vinna með lestrartengd verkefni
nemendur koma með misjafna þekkingu til leiks í lestrarnámið og þurfa að geta lært hlið við hlið en um leið fengið verkefni við hæfi hvers og eins
lögð er áhersla á sýnikennslu og nemendur læra vinnubrögð sem efla þá við að verða greinandi og sjálfstæðir lesarar
læsisnámið eflir skapandi hugsun og tjáningu
læsisnámið á að vera skemmtilegt og bjóða upp á samskipti
kennarar safna upplýsingum um námsframvindu nemenda í daglegu starfi og nýta það til leiðsagnar til að skipuleggja ný viðfangsefni
Hæfniviðmið í íslensku
við lok 4. bekkjar getur
nemandi:
Talað mál, hlustun og
áhorf
tjáð sig frammi fyrir hópi og
staðið fyrir máli sínu,
átt góð samskipti, hlustað og
sýnt kurteisi

1. bekkur

2. bekkur

3. bekkur

4. bekkur

hlustar og tekur þátt í umræðum um námsefni
hefur vald á leikrænni tjáningu
hlustar á nestissögur
tjáir sig á bekkjarfundum
segir frá daglegu lífi
hlustar á flutning á fjölbreyttu efni
hlustar á fyrirmæli og fer eftir þeim
talar skýrt og kemur hugsunum sínum í orð
rökstyður skoðanir sínar og tilfinningar frammi fyrir bekkjarfélögum
fer eftir reglum sem gilda í samræðum hlustar á upplestur ljóða, barnabóka og fróðleikstexta
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Lestur og bókmenntir
tengt þekkingu sína og
reynslu við lesefni í því skyni
að ná merkingu þess,
lesið lesefni eftir áhuga og
þörf s.s. sögur, ljóð og
fræðandi efni sem hæfir
lestrargetu, háð hugtökum
eins og persónu, söguþræði,
umhverfi og boðskap,
lesið úr táknmyndum og
myndrænu efni s.s.
einföldum skýringarmyndum,
kortum og myndritum.

Ritun
dregið rétt til stafs, þekkt
grunnþætti í byggingu texta
s.s. upphaf, meginmál og
niðurlag, samið texta frá
eigin brjósti s.s. sögu,

les sér til ánægju heima og í kennslustofu (yndislestur)
les upphátt
les í paralestri
les í kór
les og vinnur með texta (valdar barnabækur)
skilur textann
les úr myndrænu efni
greinir orð, hugtök og orðasambönd í texta
velur bækur við hæfi á skólasafni
lærir íslensku bókstafina
og hljóð þeirra
rímar og klappar atkvæði
velur léttar lestrarbækur
við hæfi

notar hugtökin orð og málsgrein
les margvíslegan texta sér til fróðleiks
greinir uppbyggingu gæðatexta, söguþráð, persónulýsingar, umhverfi og boðskap
endursegir lesinn texta
skilur textann
les upphátt eigin texta
les úr eigin myndritum og annarra
les úr kortum

dregur rétt til stafs og
æfir skriftarhallann í
skriftarbækur heima og í
kennslustofu
semur sögur frá eigin
brjósti

dregur rétt til stafs og æfir
í skriftarbækur heima og í kennslustofu
hefur bil milli orða
skrifar læsilegan texta
skrifar dagbók /atburðabók
semur fjölbreyttan texta frá eigin brjósti s.s. sögur, endursagnir, skilaboð og lista
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frásögn eða skilaboð, nota
einfaldar stafsetningarreglur,
skrifað texta á tölvu og notað
einföldustu aðgerðir í
ritvinnslu.

Málfræði
þekkt og fundið helstu
einingar málsins s.s.
bókstafi, hljóð, orð, samsett
orð og málsgreinar, raðað í
stafrófsröð og gert sér grein
fyrir notagildi þess við leit og
skipulag, gert grein fyrir
nafnorðum, lýsingarorðum
og sagnorðum, greint mun á
samnöfnum og sérnöfnum,
leikið sér með ýmiss
einkenni tungumálsins s.s.
margræðni orða og fundið
kyn og tölu, búið til
málsgreinar og greint þær í
eigin texta, leikið sér með
orð með því að ríma og fara
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ritar endursögn út frá texta
eða bætir við söguna
notar stóran og lítinn staf
skrifar söguþráð
býr til sögupersónur í leik
vinnur á fjölbreyttan hátt
með hljóð og stafi og
stafasambönd
vinnur á fjölbreyttan hátt
með bókstafi, hljóð og orð
úr „lykilorði“
finnur „orð í orði“ og „orð
úr orði“ í „lykilorði“
raðar í stafrófsröð t.d.
nöfnum bekkjarfélaga
leikur sér með orð og
rímar

Melaskóli

notar fjölbreyttari orðaforða
nýtir sér reglur um stóran og lítinn staf

skrifar einfaldan texta í
skjásýningu

getur nýtt sér einfaldar stafsetningarreglur
skrifar margvíslegan texta í ritvinnsluforritum

finnur „orð í orði“ og „orð
úr orði“ í „lykilorði“
vinnur með samsett orð út
frá „lykilorði“
þekkir sérhljóða og
samhljóða
raðar í stafrófsröð eftir
fyrsta staf í orði
myndar setningar og setur
saman texta (ritun)

vinnur með tvöfaldan
samhljóða m.a. í „lykilorði“
vinnur með
samhljóðasambönd m.a. í
„lykilorði“
raðar í stafrófsröð eftir
öðrum staf í orði og nýtir
uppflettingu í orðabók
þekkir kyn og tölu orða í
texta
leikur sér með margræðni
orða, samheiti og andheiti
þekkir mun á samnöfnum
og sérnöfnum í texta

þekkir mun á samnöfnum
og sérnöfnum í texta
þekkir tvöfaldan samhljóða
í orðum
þekkir nafnorð, lýsingarorð
og sagnorð og notar þau
markvisst í eigin texta
raðar í stafrófsröð eftir
öðrum og þriðja staf í orði
og nýtir uppflettingu í
orðabók
þekkir samsett orð
leikur sér með margræðni
orða, samheiti og andheiti
þekkir kyn og tölu orða í
texta
þekkir mun á samnöfnum
og sérnöfnum í texta

ýmsar barnabækur
lestrarbækur
Komdu og skoðaðu hvað
dýrin gera, -hafið, eldhúsið,
orðasúpur, námsspil út frá
texta
kennsluforrit
Skrift 2

ýmsar barnabækur
Lesum saman, Lesum
meira saman (lestrarbók
og vinnubók)
Komdu og skoðaðu,
himingeiminn,- hringrásir, landakort, -tæknina
orðasúpur, námsspil út frá
gæðatexta

ýmsar barnabækur
Sögusteinn, Óskasteinn
og Völusteinn
Komdu og skoðaðu fjöllin,
-íslenska þjóðhætti, -land
og þjóð, - landnámið,
-sögu mannkyns
orðasúpur, námsspil út frá
texta (bækur og ljóð)

í orðaleiki

Námsefni - Námsgögn

ýmsar barnabækur
léttlestrarbækur
Komdu og skoðaðu
líkamann, -bílinn, umhverfið
stafasúpur, orðasúpur,
námsspil út frá texta
kennsluforrit
forskrift kennara

Skólanámskrá

Námsmat

Íslenska – yngsta stig

Melaskóli

leið til læsis (vinnubækur)
lestrarbækur

Ritrún
Góður betri bestur
Borgarmúsi og Sveitamúsi
(vinnubók)
Árstíðirnar (Þórarinn
Eldjárn)

kennsluforrit
Skrift 3
Góður, betri, bestur (skrift)
Ritrún
Kostuleg kort og gröf

kennsluforrit
Skrift 4
Ritrún
Loftur og gullfuglarnir
(vinnubók)
Litlu landnemarnir
(vinnuhefti)
Náttúran allan ársins hring
Eldgos (bók um jörðina)

Sjálfsmat, jafningjamat og
leiðsagnarmat
Læsi 1.1, læsi 1.2 og læsi
1.3 (lesskilningspróf) í
nóvember, febrúar og maí
skrift (skrifleg umsögn)
Raddlestrarpróf (atkvæði) í
maí

Sjálfsmat, jafningjamat og
leiðsagnarmat
Læsi 2.1 og læsi 2.2
(lesskilningspróf) í
nóvember og apríl
Lesmál í apríl
skrift (skrifleg umsögn)

Sjálfsmat, jafningjamat og
leiðsagnarmat
Orðarún (lesskilningspróf)
í janúar og apríl
skrift (skrifleg umsögn)

Sjálfsmat, jafningjamat og
leiðsagnarmat
Orðarún (lesskilningspróf)
í janúar og apríl
Samræmt könnunarpróf í
september
skrift (skrifleg umsögn)
Raddlestrarpróf (atkvæði) í
október, janúar og maí

Nemandi geti lesið 60 atkvæði
að vori

Raddlestrarpróf (atkvæði)
í október, janúar og maí
Nemandi geti lesið 110
atkvæði að vori

Nafn bóka sem eru með grænu flettast saman með náttúrufræði

Raddlestrarpróf (atkvæði)
í október, janúar og maí
Nemandi geti lesið 140
atkvæði að vori

Nemandi geti lesið 170
atkvæði að vori

