LESTRARKORT 2
Skráning kennara
Nafn nemanda og bekkur:

Tímabil

Hljóðaaðferðin

Lokið

Finnur hljóð fremst, aftast eða í miðju orði.
Skiptir orðum í einstök hljóð.
Tengir hljóð til að mynda orð.
Upprifjun: Heiti og hljóð bókstafa.
Býr til orð eða bullorð úr lausum stöfum og les.
Æfir lestur algengra samhljóðasambanda.

Tímabil

Lesfimi

Lokið

Les upphátt í 10 mínútur.
Les upphátt í 10 mínútur og 5 mínútur í hljóði.
Les upphátt í 5 mínútur og 10 mínútur í hljóði.
Les hverja blaðsíðu tvisvar.
Hefur fingur undir því orði sem lesið er hverju sinni til að tryggja
nákvæman lestur.
Æfir endurtekinn lestur.
Æfir öruggan lestur með kórlestri og með því að lesa svo sjálf/
sjálfur.
Æfir gott lestrarlag með bergmálslestri.
Undirbýr upplestur á texta eða ljóði ein/n eða í samvinnu við
aðra.
Undirbýr leiklestur á stuttu leikriti í samvinnu við aðra.
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Tímabil

Ritun

Lokið

Æfir ritun bókstafa sem lagðir hafa verið inn.
Æfir ritun algengra samhljóðasambanda.
Vinnur skv. Ritunarverkefni sem eflir hljóðavitund.
Notar mynd og skrifar texta út frá henni.
Æfir sig að skrifa í tölvu, spjaldtölvu eða síma.
Skrifar stutta sögu eða endursögn með eigin stafsetningu.
Skrifar stutta bókarumsögn þegar lestri bókar er lokið.
Notar ritun í daglegu lífi: Sendir smáskilaboð, skrifar lista, stutt
skilaboð, innkaupalista eða kveðju í kort.
Æfir rétta fingrasetningu á lyklaborð.

Tímabil

Skilningur og orðaforði

Lokið

Spáir fyrir um efni bókar með því að velta fyrir sér titli og efni á
bókarkápu (hvað heldur þú að bókin fjalli um?).
Spáir fyrir um efni bókar með því að skoða myndirnar í bókinni
(hvað heldur þú að gerist í þessari sögu?).
Rifjar upp lesið efni áður en lestri sögu er haldið áfram.
Svarar spurningum úr efni textans.
Býr til spurningar úr efni textans.
Endursegir sögu eða hluta úr sögu að loknum lestri.
Hlustar á sögu og endursegir að hlustun lokinni.
Fær útskýringar á nýjum og framandi orðum í texta.
Safnar nýjum orðum og rifjar þau reglulega upp.
Hlustar á sögu eða hljóðbók til að efla orðaforða sinn.
Getur greint frá meginefni texta með því að svara spurningunni
„Hvað varstu að lesa?“
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