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Hæfniviðmið Tímabil Leiðir Námsmat

Hlustun
Nemandi skilur einfalt mál er varðar hann sjálfan,
áhugamál og hans nánasta umhverfi þegar talað er
skýrt

Lesskilningur
Nemandi getur lesið og skilið stutta texta af ýmsum
gerðum um dagleg líf og áhugamál sem innihalda
algengan orðaforða

Samskipti
Nemandi getur haldið uppi einföldum samræðum með
eðlilegum framburði og algengum orðaforða

Frásögn
Nemandi getur í einföldu máli sagt frá og notað þann
orðaforða sem unnið hefur verið með í viðfangsefnum
námsefnis og beitt eðlilegum framburði og áherslum

Ritun
Nemandi getur skrifað stuttan samfelldan texta um efni
sem hann hefur áhuga á, tengt saman einfaldar
setningar, stafsett flest algengustu orðin og notað
algengustu greinarmerki, eins og punkta og
spurningarmerki

Menningarlæsi
Nemandi getur sýnt fram á að hann kann skil á ýmsum
þáttum sem snúa að daglegu lífi, s.s. fjölskyldu, skóla,

Allt
skólaárið.

Unnið verður samkvæmt verkferlum leiðsagnarnáms
1. Skýrar fyrirætlanir um nám og viðmið um

árangur.
2. Skipulagðar skilvirkar umræður í bekk og önnur

námsverkefni.
3. Veitt endurgjöf og umsögn sem skilar

nemandanum áfram.
4. Námsfélagar virkjaðir
5. Aukin námsvitund nemenda.

Einstaklingsverkefni
Spjaldavinna
Hópavinna
Paravinna
Samvinnuverkefni

Viðfangsefni:

Námsefnið miðar að því að ná til allra grunnþátta
Aðalnámsskrár grunnskóla frá 2011.

● Ready for Action

● Build up 2

● A year of fun, vinnubók, geisladiskur

● Amazing animals, vinnubók, geisladiskur

● léttir lestrartextar, söngvar, vefefni og ýmis

verkefni

● Leiðsagnarmat

● Regluleg endurgjöf

● Skilaverkefni í

stílabókum í

námsspjöldum

● Ritun

● Hópverkefni

● Framsögn/kynning

● Virkni.

● Jafningjamat

● Sjálfsmat
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frítíma og hátíðum og áttað sig á hvað er líkt eða ólíkt
því sem tíðkast í hans eigin menningu

Námshæfni
Nemandi getur sett sér einföld markmið og lagt mat á
námsframvindu með stuðningi frá kennara ef með þarf

Nemandi nýtir sér hjálpartæki, s.s. einfaldar
orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit og
leitarvélar


