Kuggur 5 - Þorrablót
Grein: Íslenska, samfélags-og náttúrufræði; menningararfur og íslenskar hefðir
Efnisþáttur úr ársáætlun

Íslenska: Orðaforði, samsett orð. Æ og T , X og Þ
Námsmarkmið
Markmið











Að nemendur kynnist
samsettum orðum
Að nemendur kynnist kyni
nafnorða
Að lengst komnir nemendur
eflist í leskilning.
Að lengst komnir nemendur
þjálfist í setningaskrifum.
Að nemendur auki orðaforða
sinn.
Að nemendur þekki hljóð og
heiti stafanna æ og t.
Að nemendur dragi rétt til
stafanna t, x og þ.
Að nemendur læri um hefðir
þorrans.
Að nemendur þjálfist í
orðaskuggum.
Að nemendur þjálfist í ritun.

Tímabil: janúar

Kennarar: Gréta, Stína og Sunna

Verkgreinar:

Viðfangsefni nemenda
Þrep 1 (Inntak texta)
 Kennari les bókina fyrir nemendur.
 Bókin lesin aftur, farið er yfir orðaforða. Orðin skrifuð á töfluna.
 Lykilorð „gómsætt“, „þorrablót“ „Laxalóni“ kynnt.
 Samsett orð kynnt
 Orðaforði, þorramatsorð og önnur orð tengd þorranum s.s þorrablót,
þorrasöngvar, önnur orð, kræsingar, gómsætt, óþjóðleg, fýla.
Þrep 2 ( Tæknileg vinna)
 Leikið með stafi vikuna
Orð úr orði
Orð af orði
Orð sem byrja á stöfum vikunnar
 Stafainnlögn.
 Innlögn/upprifjun á orðaskuggum. Orðaskugga verkefni.
 Samsett orð – þrí getuskipt verkefni. Tengja orð sama til að búa til
samsett orð og búa til samsett orð með því fyrirfram gefnum orðu.
 Leskilnings verkefni fyrir lengst komna. Nemendur svara spurningum upp
úr bókinni, verða að svara í heilum setningum.
 Veiða T úr texta úr Kuggsbókinni og skrifa t orð á línur.
 Veiða Þ og ó úr Þorraþræl
 Lag vikunnar: Þorraþræll
 Fyrir lengra komna, skrifa 3-4 setningar við mynd upp úr bókinni.
 Nemendur gera vetrar /frostmynd á álpappír
 Hringekja
Teningakast 2 og 2 saman, finna orð í texta með jafnmörgum orðum
og talan og skrifa í verkefnabók
Skrifa T,X,Þ – seinni hringekja kennarainnlögn á kyni nafnorða
Jöfnuspil/orðabingó
Sóknarskrift

Námsmat
Þrep 3 (Enduruppbygging merkingar)
Nemendur vinna þorradiskinn sinn og
skrifa niður matseðilinn.
Námsmat:
 Nemendur taka tvær kannanir
– önnur metur þekkingu á
samsettum orðum og hin á
kyni orða.

Kuggur 5 - Þorrablót
Námsefni/Bjargir: Kuggur 5 - þorraþræll

Samsett orð – kennarastöð innlögn
Kyn nafnorða – kennarastöð innlögn

