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Námsmarkmið
Markmið
Að nemendur:
 geti fundið fjölda atkvæða.
 þjálfist í að segja frá og hlusta á
aðra í umræðum.
 auki orðaforða sinn.
 kunni alla stafi og hljóð þeirra
(þekki hljóð og heiti stafanna
Vv, Íí, Ee og Ii).
 Að nemendur dragi rétt til
stafs.
Samþætting við lífsleikni
 Að vita hvað er einelti, að það
á að segja frá einelti.
 Að nemendur þjálfist í að lesa í
líðan annarra.
 Mikilvægi vináttunnar.

Viðfangsefni nemenda
Þrep 1 (Inntak texta)
 Texti lesinn
 Sagan lesin í heild sinni aftur, nemendur skoða myndir, umræður teknar
og frekari skoðun þar sem nemendur tengja atburði við eigin reynslu, mikil
áhersla á orðskýringar.
 Þátttökulestur, sundurgreining orða einelti og öðruvísi.
 Allir nemendur fá afhenta Ýmubók til eignar.
Þrep 2 ( Tæknileg vinna)
 Klappa atkvæði (orð úr bókinni)
 Leikið með lykilorðin (einelti og öðruvísi).
 Stafainnlögn
 Finna orð sem byrja á E, i,v og í.
 Finna orð sem byrja á E, i, v og í skrifa á töflu (kennari/nemendur)
 Stafdrættir, sporun, leir
 Hugtakakort-Ýma
 Sóknarskrift
 Nemendur velja sér atriði út Ýmubókinni og mála með Akrílmálningu á A3
blað.
 Mannhá mynd af Ýmu hangir fyrir utan stofuna og nemendur hengja
setningar undir blað sem á stendur ÝMA ER: Setningarnar velja þau eftir
forskrift.
 Nemendur teikna vin sinn í Ýmubókina sína.
Lög vikunnar: Við eigum hvor annan að og Tröllalagið, Gull og perlur.
Þrep 3 (Enduruppbygging)
 Umræður um einelti, hvað er andlegt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi og
félagslegt ofbeldi.
 Umræður um líðan persóna í bókinni.
Nemendur fá útprentaðar útlínur af börnum sem þau eiga að teikna inn í og skrifa
vinaleg orð í. Myndirnar eru svo hengdar upp á vegg í vinakeðju.

Námsmat

Námsmat:
 Nemendur vinna sjálfsmat um
hvernig þeim gekk í vinnu með
Ýmuverkefni

Ýma tröllastelpa
Námsefni/Bjargir:

