Námsgrein

Enska

Bekkur/hópur

2. bekkur

Kennarar og
netföng

Vala Kristín Ófeigsdóttir vala@gav.is
Sigurlaug Rún Brynleifsdóttir silla@gsh.is

Stuðningsaðilar

Aldís Ósk Sævarsdóttir

Áherslur

Unnið er eftir hæfniviðmiðum Grunnskólans austan Vatna sem
eru aðgengileg á heimasíðu skólans. Nánari útfærslu má sjá í
lotum á Mentor.
Áherslur: Tölur, litir, líkaminn, hafið, árstíðir og að heilsa og
kveðja.

Námsgögn

Celebrations, Seasons, Atlantic Ocean, Adventure Island,
kennsluforrit og öpp eftir viðfangsefni hverju sinni, ljósritað
ítarefni, spil, leikir og tónlist.

Námsmat

Munnlegar kannanir, sjálfsmat og gátlistar.

Námsaðlögun

Einstaklingsmiðuð verkefni

Grunnþættir
menntunar og
áhersluþættir í
Menntastefnu
Skagafjarðar

Samvinna: Paravinna og hópavinna.
Umhverfisvitund og sjálfbærni: Grenndarkennsla

Námsgrein

Heimilisfræði

Bekkur/hópur

2. bekkur

Kennarar og
netföng

Laufey Guðmundsdóttir laufey@gav.is
Sigurlaug Rún Brynleifsdóttir silla@gsh.is

Stuðningsaðilar
Áherslur

Unnið er eftir hæfniviðmiðum Grunnskólans austan Vatna sem
eru aðgengileg á heimasíðu skólans. Nánari útfærslu má sjá í
lotum á Mentor.
Helstu áherslur: heilbrigðir lífshættir, einföld heimilisstörf og
uppruni matvæla.

Námsgögn

Heimilisfræði 2 - 3

Námsmat

Gátlistar og sjálfsmat.

Námsaðlögun

Unnið út frá styrkleikum nemenda, aðstoð við lestur.

Grunnþættir
menntunar og
áhersluþættir í
Menntastefnu
Skagafjarðar

Samvinna og samskipti: paravinna og hópavinna.
Heilbrigði og velferð: hollt matarræði, hreinlæti, hreyfing og
hvíld.
Umhverfisvitund og sjálfbærni: flokkun, endurnýting, ábyrg
neysla, grenndarkennsla.
Sköpun: skapandi tilraunir.

Námsgrein

Íslenska

Bekkur/hópur

2. bekkur

Kennarar og
netföng

Kristín Bjarnadóttir kristin@gsh.is
Sigurlaug Rún Brynleifsdóttir silla@gsh.is

Stuðningsaðilar

Aldís Ósk Sævarsdóttir
Katharina Sommermeier
Solveig Pétursdóttir

Áherslur

Unnið er eftir hæfniviðmiðum Grunnskólans austan Vatna sem
eru aðgengileg á heimasíðu skólans. Nánari útfærslu má sjá í
lotum á Mentor.

Námsgögn

Fjölbreyttir textar, t.d. barnabækur, vísur, ljóð, fræðitextar,
þjóðsögur o.fl.
Lestrarlandið, Ritrún, Skrift 1-3, Litla lesrún, Mýsla sýslar á
skólasafni, ýmis konar spil og námsleikir, kennsluforrit og
ljósritað ítarefni eftir þörfum.

Námsmat

Skimunarpróf lögð fyrir samkvæmt skimunaráætlun skólanna í
Skagafirði.
Gátlistar, kannanir, sóknarkvarðar, sjálfsmat og yfirferð
verkefna.

Námsaðlögun

Aðlagað námsefni og verkefni, aðstoð við lestur og ritun, unnið
út frá styrkleikum og áhugasviði, áætlanir.

Grunnþættir
menntunar og
áhersluþættir í
Menntastefnu
Skagafjarðar

Læsi: Lesfimi, orðaforði, hlustun, ritun, lesskilningur, gott
aðgengi að lesefni og tilgangur læsis.
Sköpun: Semja sögur, vinna með eigin texta, fjölbreytt
verkefnaskil og samræður og ígrundun.
Samvinna og samskipti: Paravinna, hópavinna, umræður,
hlustun og samvinnunám.
Heilbrigði og velferð: fjölbreytt vinnuaðstaða,
hressingarhringur, hlusta á tónlist, vatn í brúsa, jákvæð
samskipti, umræður um tilfinningar og líðan, útikennsla og
uppbyggileg gagnrýni.

Námsgrein

Myndmennt

Bekkur/hópur

2. bekkur

Kennarar og
netföng

Laufey Guðmundsdóttir laufey@gsh.is
Kristín Hanna Ásmundsdóttir kristinhanna@gav.is

Stuðningsaðilar

Katharina Sommermeier
Aldís Ósk Sævarsdóttir

Helstu áherslur

Unnið er eftir hæfniviðmiðum Grunnskólans austan Vatna sem
eru aðgengileg á heimasíðu skólans. Nánari útfærslu má sjá í
lotum á Mentor.
Helstu áherslur: Þjálfa fínhreyfingar, vinna með skæri,
blýanta, liti og málningu á viðeigandi hátt.

Námsgögn

Efniviður og áhöld frá kennara

Námsmat

Mat á verkefnum, sjálfsmat, gátlistar, virkni í tímum, sjálfstæði
og samvinnufærni.

Námsaðlögun

Aðlöguð verkefni. Tekið tillit til áhugasviðs nemenda og þeir
aðstoðaðir eftir þörfum.

Grunnþættir
menntunar og
áhersluþættir í
Menntastefnu
Skagafjarðar

Sköpun: Áhersla á fjölbreytta mynd og verksköpun. Nemendur
skoða verk annarra nemenda og fá að gera tilraunir með
hugmyndir sínar.
Umhverfisvitund og sjálfbærni: Nemendur læra að
endurnýta efni sem gjarnan falla til á heimilum. Nemendur læra
að fara vel með efni og áhöld.

Námsgrein

Textílmennt

Bekkur/hópur

2. bekkur

Kennarar og
netföng

Laufey Guðmundsdóttir laufey@gav.is
Kristín Hanna Ásbjörnsdóttir kristinhanna@gav.is

Stuðningsaðilar
Áherslur

Unnið er eftir hæfniviðmiðum Grunnskólans austan Vatna sem
eru aðgengileg á heimasíðu skólans. Nánari útfærslu má sjá í
lotum á Mentor.
Helstu áherslur: þæfing, útsaumur og önnur einföld
handavinnuverkefni sem þjálfa fínhreyfingar.

Námsgögn

Efni og námsgögn frá kennara

Námsmat

Gátlistar

Námsaðlögun

Tekið tillit til áhugasviða nemenda, val á verkefnum.

Grunnþættir
menntunar og
áhersluþættir í
Menntastefnu
Skagafjarðar

Sköpun: Áhersla á fjölbreytta mynd og verksköpun. Nemendur
skoða verk annarra nemenda og fá að gera tilraunir með
hugmyndir sínar.
Umhverfisvitund og sjálfbærni: Nemendur læra að
endurnýta efni, svo sem gömul föt. Nemendur læra að fara vel
með efni og áhöld.

