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Kennari:

Netfang:

Edda Einarsdóttir
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Námsgögn:
Bárðar saga Snæfellsáss – ljósrit frá kennara, Skessuhorn, Pósturinn,

Lýsing: Í áfanganum læra nemendur eina Íslendingasögu. Nemendur lesa og vinna með
texta úr Bárðar sögu Snæfellsáss. Sagan gerist í nærumhverfi nemendanna og því verður
lögð áhersla á að kenna þeim ýmis örnefni á Vesturlandi og sögurnar á bak við þau.
Ennfremur verður unnið með fjölmiðla í nærumhverfinu, nemendur lesa saman bæjarblöðin
og ræða málefni líðandi stundar. Að auki verður unnið með ritun og skapandi skrif. Lögð
verður áhersla á að nemendur noti hljóðbækur, talgervla og aðra tækni við námið ef þess er
þörf.

Markmið:
Þekkingarviðmið- nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:





Innihaldi og söguþræði umfjöllunarefnisins
Sögum og ýmsum örnefnum í nærumhverfi
Helstu fjölmiðlum í nærumhverfi
Mikilvægi þess að geta tjáð sig í rituðu máli

Leikniviðmið – nemandi skal hafa öðlast leikni í að:







Miðla þekkingu sinni á sögum og örnefnum í nærumhverfi
Nota mismunandi fjölmiðla
Taka þátt í umræðum
Tjá eigin skoðanir
Rita mismunandi texta við sitt hæfi
Nota talgervil, hljóðbækur og aðra tækni við námið
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Hæfniviðmið – nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann
hefur aflað sér til að:








Greina innihald og söguþráð
Taka þátt í málefnalegum umræðum í tengslum við námsefnið
Nýta sér upplýsingar frá fjölmiðlum í daglegu lífi
Tjá sig um málefni sem koma fram í fjölmiðlum
Koma skoðunum sínum og tilfinningum á framfæri í ræðu og riti
Nýta þá tækni sem auðveldar námið

Námsmat: .
Ástundun og virkni í tímum 50%
Tvö kaflapróf 10%
Ýmis verkefni 10%
Ritunarverkefni 10%
Mæting 20%

Námsþættir

Vika
1
2
3
4
5
6
7
8

Dags.
20.8-24.8
27.8-31.8
3.9-7.9
10.9-14.9
17.9-21.9
24.9-28.9
1.10-5.10
8.10-12.10

9

15.10-17.10

10
11
12
13

22.10-26.10
29.10-2.11
5.11-9.11
12.11-16.11

Kynning, um Bárðarsögu.
Bárðarsaga kafli 1, fjölmiðlar í nærumhverfi
Bárðarsaga kaflar 2-3, fjölmiðlar í nærumhverfi
Bárðarsaga kaflar 4-5, fjölmiðlar í nærumhverfi
Bárðarsaga kaflar 6-7, fjölmiðlar í nærumhverfi
Bárðarsaga kaflar 8-9, fjölmiðlar í nærumhverfi
Bárðarsaga kaflar 10-11, fjölmiðlar í nærumhverfi
Bárðarsaga kaflar 12-13, fjölmiðlar í nærumhverfi
Bárðarsaga kafli 14. Miðannarmat 17.okt. og miðannarfrí 18.
og 19. okt.
Bárðarsaga kaflar 15-16, fjölmiðlar í nærumhverfi
Bárðarsaga kaflar17-18, fjölmiðlar í nærumhverfi
Bárðarsaga kaflar 19-20, fjölmiðlar í nærumhverfi
Bárðarsaga kaflar 21-22, fjölmiðlar í nærumhverfi

14

19.11-23.11

Upprifjun/samantekt úr Bárðarsögu, fjölmiðlar

15
16
17
18

26.11-30.11
3.12-7.12
10.12-14.12
17.12-18.12

Ritun / skapandi verkefni
Námsmatsvika – ritun / skapandi verkefni
Námsmatsvika – ritun / skapandi verkefni
Prófsýning og sjúkrapróf.

Tímaáætlun er sett fram með fyrirvara um nauðsynlegar breytingar.

Annað

Kaflapróf 5%
Miðannarfrí
Skammhlaup
Kaflapróf 5%
Ýmis verkefni
10%
Verkefni 10%

