
  

Enska, 6. bekkur - Kennsluáætlun 

Markmið: 

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

eru eftirfarandi: Hlustun, leskilningur, samskipti, frásögn, menningarlæsi og 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: 

               Ready for Action 

• Bókin  

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

 

Námsmat vorannar: 

• Lesskilningur, orðaforði, málfræði 

• Hlustun, lesskilningur, orðaforði, málfræði 

• Munnlegar kynningar/lestur og ritun  

• Tímaritun: Óundirbúin ritun í tíma  

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

Metanleg hæfniviðmið:   

Kemur einnig fram í skólanámskrá/ bekkjarnámskrá 

 

Námshæfni, nemandi á að geta: 

 

 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 tillitsemi. 

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

með stuðningi frá kennara. 

 Nýtt sér algengustu hjálpartæki, s.s. uppflettirit, orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit 

og leitarvélar. 

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

 

 

 

 

  



 

 

Tímabil Námsþáttur Námsefni/verkefni/námsmat 
: 

Metanleg hæfniviðmið. Metanlegt 
hæfniviðmið 

29.8 – 30.9 Lesskilningur 

Lesa og svara 
spurningar 

Verkefni 

Umræðður um 
lesefni 

Ready for Action lesbók og 
vinnubók – Animals  

Stories – enskir lestextar og 
verkefni – Bullying 

Yndislestur 

Skilið megininntak í aðgengilegum 
frásögnum dagblaða, tímarita og 
netmiðla og brugðist við og fjallað um 
efni þeirra. 

Fundið lykilupplýsingar í texta í þeim 
tilgangi að nýta í verkefnavinnu. 

Lesið sér til gagns og gamans 
auðlesnar bækur og tímarit ætluð 
unga fólki og fjallað um efni þeirra og 
skilið leiðbeiningar og upplýsingar um 
það sem snertir daglegt líf, t.d. 
tómstundir og ferðalög. 

 

1.10 – 
31.10 

Hlustun Ýmis hlustunarverkefni 

-Ted -Tónlist og textar 

-Hljóðbækur -Podcöst 

-Stuttmynd 

Action – Crimes and Mysteries 

Yndislestur 

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

 

1.11-30.11 Samskipti 

Skipta sig í hópa 
og tala um efni 
að eign vali. 

Ready for Action – Fun and 
Entertainment 

Samtalsæfingar 

Yndislestur 

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

 

1.12 – 
31.12 

Frásögn 

Semja sögu, æfa 
og segja frá 

Kynningar 

Ready for Action – Space 

Yndislestur 

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

 

1.1. – 31.1 Ritun Ritunarverkefni 

Dagbókaskrift 

Ready For Action – Jobs 

Yndislestur 

Samið texta þar sem ímyndunaraflið 
fær að njóta sín. 

Sagt nokkuð lipurlega frá og brugðist 
við því sem hann hefur lesið, séð og 
heyrt. 

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

 

1.2 – 28.2 Menningarlæsi Efni til áhórfs  

Efni til hlustunar 

Kynningar 

Sýnt fram á að hann þekkir til siða og 
hefðar viðkomandi mál- og 
menningarsvæða og getur borið 
saman við eigin menningu 

 



Porfolio bækur 

Yndislestur 

Sýnt fram á að hann áttar sig á 
skyldleiki erlenda málsins við íslensku, 
eigið móðurmál eða önnur tungumál 
sem hann er að læra. 

1.3 – 31.3 Námshæfni Portfolio bækur 

Sjáfstætt vinna 

Hópvinna 

Yndislestur 

Beitt lykilnámsaðferðum til að 
auðvelda skilning og notkun á 
tungumálinu og valið aðferð sem hæfir 
viðfansefninu, t.d. umorðað ef hann 
vantar orð og lesið í aðstæður og getið 
sér til hvaða samræður fara þar fram 

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

Nýtt sér algengustu hjápartæki, s.s. 
uppflettirit orðabækur, veforðasöfn, 
leiðréttingarforrit og leitarvélar. 

 

 

1.4 – 15.4 Lesskilningur Portfolio bækur 

Stories 

Yndislestur 

Lesið sér til gagns og gaman auðlesnar 
bækur og tímarit ætluð ungu fólki og 
fjallað um efni þeirra og skilið 
leiðbeiningar og upplýsingar um það 
sem snertir daglegt líf, t.d. tómstundir 
og ferðalag 

 

15.4 – 30.4 Lesskilningur  
Portfolio bækur 

Yndislestur 

Fundið lykilupplýsingar í texta í þeim 
tilgangi að nýta í verkefnavinnu. 

 

1.5 – 15.5 Ritun Nemendur semja handrit og búa 
til  kvikmynd. 

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

 

16.5 – 31.5 Ritun Nemendur semja handrit og búa 
til kvikmynd. 

Sagt nokkuð lipurlega frá og brugðist 
við því sem hann hefur lesið, séð og 
heyrt. 
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