
 Kennsluáætlun  námsgrein Enska 6-7b. 

Markmið: 

Markmið kennslu hverju sinni er að efla og vinna með helstu færniþætti tungumálsins, sem 

eru eftirfarandi: Hlustun, leskilningur, samskipti, frásögn, menningarlæsi, námshæfni.  Unnið 

er að því markvisst hverju sinni að nemandinn þjálfist í þessum færniþáttum. 

Kennsluaðferðir: 

Bein kennsla, kveikja, innlagnir, samvinna, einstaklingsmiðun, sjálfstæði og fleira. 

Kennslubækur /efni: 

                Storyline Online 

• Bókin -  

• Rafræn vinnublöð, glósur, verkefni og annað rafrænt efni frá kennara  

 

Námsmat vorannar: 

• Lesskilningur, orðaforði, málfræði 

• Hlustun, lesskilningur, orðaforði, málfræði 

• Munnlegar kynningar/lestur á ritun  

• Bókmenntir: Storyline Online – Skil á spurningum og verkefnum  

• Tímaritun: Óundirbúin ritun í tíma  

• 4 Sagnapróf  

• Vinnueinkunn (hegðun og virkni í tímum, heimanám, ábyrgð á eigin námi) 

Metanleg hæfniviðmið:   

Kemur einnig fram í skólanámskrá/ bekkjarnámskrá 

 

Námshæfni: 

 

Sett sér nokkuð raunhæf markmið, gert sér nokkra grein fyrir hvar hann stendur í náminu og beitt  

aðferðum til að skipuleggja sig og bæta þar sem þess gerist þörf. 

Tekið þátt í samvinnu um ýmiss konar viðfansefni og sýnt öðrum tillitssemi. 

Beitt sjálfsmati og tekið þátt í jafningjamati á raunsæjan hátt og veitt sanngjarna endurgjög meö 

stuðningi frá kennara. 

Nýtt sér algenustur hjálpartæki, s.s. uppflettirit orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit og 

leitarvélar. 

Nýtt sér egin reynslu og þekkingar þegar kemur að því að tileinka sér nýja þekkingu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímabil Námsþáttur Námsefni/verkefni/námsmat 
: 

Metanleg hæfniviðmið. Metanlegt 
hæfniviðmið 

3 – 12. jan Hlustun Nemendur velja fræga 
manneskju eða eitthvað 
efni sem þau hafa 
áhuga á til að fjalla um. 

Fylgt þræði í aðgengilegu 
fjölmiðlaefni og efni 
dægurmenningar sem 
höfðar til hans og getur 
sagt frá eða unnið úr því á 
annan hátt. 

6. uppbrotsdagur 

13-19. jan Hlustun Nemendur velja fræga 
manneskju eða eitthva 
efni sem þau hafa 
áhuga á til að fjalla um. 

Fylgt þræði í aðgengilegu 
fjölmiðlaefni og efni 
dægurmenningar sem 
höfðar til hans og getur 
sagt frá eða unnið úr því á 
annan hátt. 

 

20-26. jan Samskipti Kennari kemur með 
umræðu efni/spurnigar 
og nemundur spjalla 
um það. 

Tekið þátt í óformlegu 
spjalli um áhugamál sín 
og daglegt líf. 

 

27-2. feb Samskipti Kennari kemur með 
umræðu 
efni/spurningar og 
nemundur spjalla um 
það. 

Tekið þátt í óformlegu 
spjalli um áhugamál sín 
og daglegt líf. 

 

3.-9. Feb Samskipti Nemendur vinna í hópa, 
velja efni og undirbúa 
viðtal við hvort annað. 

Notað málið sem 
samskiptamiðil í 
kennslustundum og 

3 og 4.  
vetrarleyfi, 5. 
starfsdagur 



undirbúið, tekið og veitt 
viðtal. 

10 –16. 
feb 

Samskipti Nemendur vinna í hópa, 
velja efni og undirbúa 
viðtal við hvort annað. 

Notað málið sem 
samskiptamiðil í 
kennslustundum og 
undirbúið, tekið og veitt 
viðtal. 

 

17-23.feb Frásögn Nemendur fá myndir, 
gátlisti eða tónlist og 
greint frá og lýst 
atburðum/athöfn. 

Greint frá og lýst 
atburðum og athöfn með 
stuðningi gátlista, 
tónlistar, myndir o.s.frv. 

 

24-1 mars Frásögn Nemendur fá myndir, 
gátlisti eða tónlist og 
greint frá og lýst 
atburðum/athöfn. 

Greint frá og lýst 
atburðum og athöfn með 
stuðningi gátlista, 
tónlistar, myndia o.s.frv. 

26. öskudagur 
kennsla til 12. 28. 
foreldraviðtöl 

2-8 mars Frásögn  
Nemendur búa til sögu 
sem þeir kynna í lok 
verkefnis. 

Flutt einfalda, undirbúna 
kynningu á efni sem 
tengist náminu og flutt 
tilbúið eða frumsamið 
efni, t.d stutt atriði eða 
sögu, einn eða i í félagi 
við aðra. 

 

9.-15 
mars 

Frásögn Nemendur búa til sögu 
sem þeir kynna í lok 
verkefnis. 

Flutt einfalda, undirbúna 
kynningu á efni sem 
tengist náminu og flutt 
tilbúið eða frumsamið 
efni, t.d stutt atriði eða 
sögu, einn eða i í félagi 
við aðra. 

10 – 12   
samræmd próf  
9.b 

16-22 
mars 

Ritun Skrifa starfsumsókn: 

Kennari er með innlögn 
um hvernig verkefnið 
skuli framkvæmt og 
afhendir nemendum 
fyrirmynd af 
verkefninu. 

Skrifað texta af 
mismunandi gerðum, 
með stuðningi, t.d. 
gátlista og fyrirmynda og 
hagað máli sínu í 
samræmi við inntak og 
viðtakanda. 

 

23-29 
mars 

Ritun 

Skrifa starfsumsókn: 

Kennari er með innlögn 
um hvernig verkefnið 
skuli framkvæmt og 
afhendir nemendum 

Skrifað texta af 
mismunandi gerðum, 
með stuðningi, t.d. 
gátlista og fyrirmynda og 
hagað máli sínu í 

25.Tvöfaldur 
dagur yngri nem: 
Árshátíð 
26. Tvöfaldur 
dagur yngri nem: 
Árshátíð 



fyrirmynd af 
verkefninu. 

samræmi við inntak og 
viðtakanda. 

30-5 april 

Menningarlæsi 

Gera lista af enskum 
orðum sem líkjast 
orðum úr íslensku, 
dönsku, sænsku, norsku 
og oðrum tungumálum.  
Vinna verkefni í tölvu 
og skila 5. apríl. 

Samþætting verkefni með 
dönsku. 

 

6-12 apríl    Páskafrí alla 
vikuna 

13- 19 
apríl 

Ritun Nemendur skrifa sögu 
með ævintýralegur 
ívafi. 

Samið texta þar sem 
ímyndunaraflið fær að 
njóta sín. 

13. páskafrí, 14 
starfsdagur  

20-26 
apríl 

Ritun Nemendur skrifa sögu 
með ævintýralegur 
ívafi. 

Samið texta þar sem 
ímyndunaraflið fær að 
njóta sín. 

23.  
sumardagurinn  
fyrsti 

27-3 maí Ritun Nemendur velja og 
skrifa um atburði með 
orðum sem sýna 
þróunaferlið. 

Lýst atburðarás eða því 
sem hann hefur upplifað 
og notað orðaforða sem 
lýsi þróun, hraða, 
eftirvæntingu o.sfrv. 

 

4-10 maí Ritun Hópverkefni: 
Teikna/skrifa inn á kort 
af Bretlandi – 
konungsfjölskylda, 
enskar söguhetjur, 
enska lagatexta, ensk 
ævintýri, þekkta staði 
og fleira sem nemendur 
finna. 

Sýnt fram að hann þekkir 
siða og hefða viðkomandi 
mál- og meningarsvæða 
og getur borið saman við 
eigin menningu. 

4. foreldraviðtöl 

11-17 maí Menningarlæsi Skoða Bretland – siðir, 
matur, menningin..... 

Power Point 

Sýnt fram að hann þekkir 
siða og hefða viðkomandi 
mál- og meningarsvæða 
og getur borið saman við 
eigin menningu. 

 

18-24 maí Menningarlæsi Skoða Bretland – siðir, 
matur, menningin..... 

Power Point 

Sýnt fram að hann þekkir 
siða og hefða viðkomandi 
mál- og meningarsvæða 
og getur borið saman við 
eigin menningu. 

21.  
uppstigningadagu 
r 



25-31 maí Menningarlæsi Skoða Bretland – siðir, 
matur, menningin.... 

Power Point 

. Sýnt fram að hann 
þekkir siða og hefða 
viðkomandi mál- og 
meningarsvæða og getur 
borið saman við eigin 
menningu. 

 

1 -7 júní    1.annar í 
hvítasunnu og 
vordagar 

Skólaslit  5. Júní kl. 18 

 

 

 


