
 Kennsluáætlun enska 4.- 5.b . 

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 Enemy Pie   

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

Námsmat vorannar: 

• Lesskilningur, orðaforði, málfræði 

• 2 Munnlegar kynningar/lestur á ritun  

• Bókmenntir: Dream Pie 

• Tímaritun: Óundirbúin ritun í tíma  

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

Metanleg hæfniviðmið:   

Kemur einnig fram í skólanámskrá/ bekkjarnámskrá 

 

Beitt sjálfsmati  sem tengist viðfangsefnum námsins með stuðningi kennara eftir því sem þörf er 

Nýtt sér hjálpartæki, s.s. einfaldar orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit og leitarvélar 

Tengt ný viðfangsefni eigin reynslu og þekkingu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tímabil Námsþáttur Námsefni/verkefni/námsmat 

: 
Metanleg hæfniviðmið. Metanlegt 

hæfniviðmið 
3 – 12. 
jan 

Frásögn  Nemendur segir frá 
hvernig var um jólin. 
T.d. hvað var borðað, 
komu gestir, nefna ein 
eða tvær gjafir. 

Endursagt og lýst 
atburðum eða reynsla á 
einfaldan hátt með 
stuðning hluta, mynda, 
tónlist o.s.frv. 

6. uppbrotsdagur 

13-19. 
jan 

Frásögn  Nemendur segja frá 
sjálfum sér, fjölsk. 
vinum, áhugamál o.fl. 

Sagt frá eða lýst sjálfum 
sér, vinum, fjölskylda, 
áhugamál og nánasta 
umhverfi á einfaldan 
hátt. 

 

20-26. 
jan 

Frásögn Nemendur segja frá 
sjálfum sér, fjölsk. 
vinum, áhugamál o.fl. 

Sagt frá eða lýst sjálfum 
sér, vinum, fjölskylda, 
áhugamál og nánasta 
umhverfi á einfaldan 
hátt. 

 

27-2. feb Frásögn Nemendur bý til sögu, 
æfa textan og lesið fyrir 
alla. 

Flutt atriði, sagt stutt 
sögu eða lesið upp 
eiginn texta sem hann 
hefur haft tækifæri til 
að æfa. 

 

3.-9. Feb Frásögn Nemendur bý til sögu, 
æfa textan og lesið fyrir 
alla. 

Flutt atriði, sagt stutt 
sögu eða lesið upp 
eiginn texta sem hann 
hefur haft tækifæri til 
að æfa. 

3 og 4.  
vetrarleyfi, 5. 
starfsdagur 

10 –16. 
feb 

 Ritun Nemendur fá orð úr 
efni sem þau hafa 
unnið með og skrifa 
texta út frá þeim. 

Skrifað texta með 
orðaforða úr 
efnisflokkum sem 
fengist er við með 
stuðningi frá mynd, hlut 
eða gátlista. 

 

17-
23.feb 

Ritun Kennari kemur með 
mynd, hluti o.s.fl. – 
nemendur skrifa um 
það. 

Samið stutta texta frá 
eigin brjósti með 
stuðningi mynda, hluta, 
tónlistar o.s.frv. 

 

24-1 
mars 

Ritun Skrifa um fjölskydu 
sína, , áhugamál, vini og 

Lýst í einfaldu máli því  
sem næst honum er, 

26. öskudagur 
kennsla til 12. 28. 
foreldraviðtöl 



umhverfi. fjölskylda, 
áhugamálum, vinum og 
umhverfi. 

2-8 mars Ritun Skrifa til kennara 
einföld skilaboð um 
eitthvað sem tengist 
daglegu lífi. 

Skrifað einföld skilaboð, 
smáskilaboð og 
tölvupósti. 

 

9.-15 
mars 

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

Sýnt fram á að hann 
þekkir nokkuð til ytri 
umgjarðar 
menningarsvæðisins, 
s.s. landfræðnlegrar 
legu, staðhátta og 
þekktra staða. 

10 – 12   
samræmd próf  
9.b 

16-22 
mars 

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

Sýnt fram á að hann 
þekkir nokkuð til ytri 
umgjarðar 
menningarsvæðisins, 
s.s. landfræðilegrar 
legu, staðhátta og 
þekktra staða. 

 

23-29 
mars 

Menningarlæsi 

Hópverkefni: 
Teikna/skrifa inn á kort 
af Bretlandi – 
konungsfjölskylda, 
enskar söguhetjur, 
enska lagatexta, ensk 
ævintýri, þekkta staði 
og fleira sem nemedfur 
finna. 

Sýnt fram á að hann 
þekkir til þátta sem 
einkenna barna- og 
unglingamenningu 
viðkomandi málsvæðis 
s.s. söguhetja 
barnabóka, leikja, 
söngva og ævintýra. 

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

30-5 
april 

Menningarlæsi 

Kennari gerir lista af 
enskum orðum sem 
líkjast orðum úr 
dönsku, sænsku, norsku 
og öðrum tungumálum.  
Vinna verkefni í tölvu 
og skila 5. apríl. 

Sýnt fram á að hann 
áttar sig á að mörg 
algeng orð í erlenda 
tungumálinu eru lík og 
skyld öðrum sem hann 
þekkir. 

 

6-12 
apríl 

   Páskafrí alla 
vikuna 



13- 19 
apríl 

Lesskilingur Lesskilningsæfingar og 
námstæknir . 

Beitt einföldum 
námsaðferðum til að 
auðvelda námið, t.d. 
nýtt sér titil á texta eða 
myndir sem fylgja til að 
auðvelda skilning á 
inntaki. 

13. páskafrí, 14 
starfsdagur  

20-26 
apríl 

Lesskilingur Lesskilningsæfingar og 
námstæknir. 

Beitt einföldum 
námsaðferðum til að 
auðvelda námið, t.d. 
nýtt sér titil á texta eða 
myndir sem fylgja til að 
auðvelda skilning á 
inntaki. 

23.  
sumardagurinn  
fyrsti 

27-3 maí Hlustun/Samskipti Paravinna þar sem þau 
undirbúa einfaldan 
flutning varðandi 
ákveðna skoðun (t.d. 
hvers vegna flokkum 
við rusl) aðrir hlusta og 
spurja spurninga.  

Tekið þátt I hóp- og 
tvenndarvinnu, hlustað 
á og tekið tillit til þess 
sem aðrir hafa að segja 

 

4-10 maí Hlustun/Samskipti Paravinna þar sem þau 
undirbúa einfaldan 
flutning varðandi 
ákveðna skoðun (t.d. 
hvers vegna flokkum 
við rusl) aðrir hlusta og 
spurja spurninga. 

Tekið þátt I hóp- og 
tvenndarvinnu, hlustað 
á og tekið tillit til þess 
sem aðrir hafa að segja 

4. foreldraviðtöl 

11-17 
maí 

Menningarlæsi Skoða Bretland – siðir, 
matur, íþróttir  o.fl. 

Sýnt fram á að hann 
kann skil á ýmsum 
þáttum sem snúa að 
daglegu líf, s.s. 
fjölskyldu, skóla, frítíma 
og hátiðum og áttað sig 
á hvað er líkt og ólíkt 
því sem tíðkast í hans 
eigin menningu. 

 

18-24 
maí 

Menningarlæsi Skoða Bretland – siðir, 
matur, íþróttir  o.fl. 

Sýnt fram á að hann 
kann skil á ýmsum 
þáttum sem snúa að 
daglegu líf, s.s. 
fjölskyldu, skóla, frítíma 
og hátiðum og áttað sig 
á hvað er líkt og ólíkt 

21.  
uppstigningadagu 
r 



því sem tíðkast í hans 
eigin menningu 

25-31 
maí 

Menningarlæsi Skoða Bretland – siðir, 
matur, íþróttir  o.fl. 

Sýnt fram á að hann 
kann skil á ýmsum 
þáttum sem snúa að 
daglegu líf, s.s. 
fjölskyldu, skóla, frítíma 
og hátiðum og áttað sig 
á hvað er líkt og ólíkt 
því sem tíðkast í hans 
eigin menningu 

 

1 -7 júní    1.annar í 
hvítasunnu og 
vordagar 

Skólaslit  5. Júní kl. 18 

 


