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Tímabil Hæfniviðmið Leiðir Námsmat
September - maí Nemandi hafi á valdi sínu

fyrsta stigs orðaforða.
Nota aðferðina inngrip til að efla orðaforða í  litlum
hópi.
Bitboard borðin Íslenska sbsk.
Orðagoggurinn til að nota ný orð á sem
fjölbreyttastan hátt.
Nemendur velja sér orð til að kenna hinum.
Spil þar sem nota þarf orðaforða t. d. Plumpsack,
Tvenna, Schau mal! Spottington.

Metið eftir lestur hverrar bókar hvort
nemendur hafi náð tökum á þeim orðaforða
sem verið var að vinna með.

.September - maí Nemandi getur tekið þátt í
umræðum í skóla um
námsefni og annað sem er á
dagskrá.

Fylgst með hvort nemendur taki þátt í þeim
umræðum sem eiga sér stað í kennslustundunum.
Farið í orðaforða sem þau hafa ekki á valdi sínu í
samfélagsfræði. Tökum þau fyrir sem orð dagsins, 3
orð í einu.

Metið í maí.

Október - desember Nemandi getur lýst atvikum,
persónum og hlutum og
endursagt einfaldan texta
sem hann hefur lesið.

Nemendur lesa stutta einfalda texta og segja hinum
frá honum.

Metið eftir hvern lestur.

Janúar til maí Nemandi getur spurt og
svarað spurningum sem
tengjast einstökum
námsgreinum og beðið um
aðstoð þegar þarf.

Eftir lestur stuttu textanna svara nemendur
einföldum spurningum úr honum.

Svörin metin eftir hvern lestur.

September - maí. Nemandi getur borið fram
íslenskt mál án teljandi áhrifa
frá móðurmáli sínu.

Í orðaforðakennslunni og þegar börnin tjá sig í
kennslustundunum.

Metið í maí í gegnum þá munnlegu  vinnu sem
þá fer fram.

September - maí. Nemandi getur lesið og skilið
texta við hæfi, svo sem
námsefni,  og leitar eftir

Í þeirri vinnu sem fram fer í kennslustundunum.
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aðstoð þar sem skilning
þrýtur.

September - maí. Nemendi getur lesið
auðlesnar íslenskar
barnabókmenntir, túlkað þær
og tjáð sig um þær.

Heimalestrarbækur Farið yfir heimalestrarbókin til að fylgjast með
að þau séu að lesa heima.
Lesa sögu inn á iPad og segja frá henni.

Janúar  - maí Nemandi getur skrifað sögu
eða greinargerð á skiljanlegu
máli.

Nemendur skrifa stutta sögu í iPad. Sagan er lesin
upp fyrir hina nemendurna.

Hver saga er metinn.


