
Kennsluáætlun

Enska, 9. & 10. bekkur,  skólaárið 2021-2022

Kennari: Marcia Williams

Tímabil Námsþáttur Námsefni/verkefni/námsm
at:

Metanleg hæfniviðmið.

23.-27. ág
23.

skólasetning

Uppbygging til
ábyrgðar/útinám

30.-3. sept. Lesskilningur

lesa og svara
spurningar
verkefni
umræður um lesefni

Stories

Yndislestur

Aflað sér upplýsinga úr
texta, greint aðalatriði frá
aukaatriðum, gert sér
grein fyrir helstu
niðurstöðum og nýtt sér í
verkefnavinnu.

Lesið sér til gagns,
ánægja og þroska
smásögur og skáldsögur
ætlaðar ungu fólki og
myndað sér skoðanir á
efni þeirra og lesið og
tileinkað sér efni sem
tengist öðrum
námsgreinum og hugtök
sem tengjast þeim og nýtt
í nýju samhengi.

Lesið sér til fróðleiks
rauntexta, t.d. Úr
dagblöðum, tímaritum, og
netmiðlun sem fjalla um
efni er varðar líf hans,
aðstæður eða umhverfi,
brugðist við efni þeirra,
sagt frá eða unnið úr á
annan hátt.

6.–10. sept Hlustun

ýmis
hlustunarverkefni

British Council Listening
Exercises
Tónlist

Fyrirhafnarlítið tileinkað
sér talað mál um
margvísleg málefni í
kunnulegum aðstæðum
þegar framsetning er
áheyrileg.

Hlustað eftir nákvæmum
upplýsingum, valið úr þær
sem við á og brugðist við
eða unnið úr þeim.

13.-17. sept.
14.

starfsdagur

Samskipti

Skipta sig í hópa og
tala um efni að
eigin vali

Samtalsæfingar

Mismundandi leiðir til
samskipta

Yndislestur

Tekið þátt í
skoðanaskiptum, fært
einföld rök fyrir máli sínu
og tekið tillit til sjónarmiða
viðmælandi.

Tekist á við margs konar
aðstæður í almennum
samskiptum, t.t. Miðlað
og tekið á móti
upplýsingum á ferðlögum,
sem gestgjafi eða í
netsamskiptum.

20.–24. sept
20.– 22.
ADRA

Samskipti

Skipta sig í hópa og
tala um efni að
eigin vali

Samtalsæfingar

Yndislestur

Taka þátt í ófromleg
spjalli um daginn og
veginn um efni sem hann
er vel heima í.



27.–1. okt Frásögn

Semja sögur, o.fl.
æfa og segja frá

Kynningar

Stories

Yndislestur

Tjáð sig áheyrilega um
málefni sem hann þekkir,
beitt tungumálinu af
nokkurri nákvæmni hvað
varðar reglur um
málnotkun, framburð,
áherslur, hrynjandi og
orðaval.

Tjáð sig skipulega með
undirbúið eða óundirbúið
efni sem hann þekkir, hefur
hlustað á, lesaið um eða
unnið með í námi sínu, sagt
skoðun sína á því og
brugðist við spurningum..

4.okt–6. okt Frásögn

Semja sögur, o.fl.
æfa og segja frá

Kynningar

Stories

Yndislestur

Flutt stutta frásögn eða
kynningu um undirbúið efni
blaðalaust of af nokkru
öryggi.

Samið, æft og flutt
frumsamið efni, t.t. Stutt
atriði eða sögu, einn eða í
félagi við aðra.

11–16. okt
13.

námsviðtöl

Ritun Ritunarverkefni

Dagbókaskrift

Sögur

Formleg og óformleg bréf

Skrifað ýmsar gerðir af
textum bæði formlega og
óformlega og hagað
orðum sínum með
lesanda í huga og í
samræmi við inntak og
tilgang með skrifunum.

Tjá sig um skoðanir sínar,
tilfinningar, reynslu og
þekkingu.

Leikið með málið og látið
sköpunargáfuna og
ímyndunaraflið njóta sín.

18.–22. okt
22. vetrarleyfi

Ritunarverkefni

Dagbókaskrift

Sögur

Sjá fyrir ofan

25.-29. okt
25.&26.

vetrarleyfi

Menningarlæsi Stories

Yndislestur

Sýnt fram á að þekkir vel
til mannlífs og menningar
á viðkomandi málsvæði
og gerir sér grein fyrir
hvað er líkt og ólíkt hans
eigin aðstæðum

Sýnt fram á að hann kann
nokkur deili á fjölbryttum
uppruna þegnanna á
viðkomandi málsvæði og
gerir sér  grein fyrir
takmörkunum
staðalmynda og áhrifum
fórdóma.

1-5. nóv
5. starfsd.,

GLS

Menningarlæsi Stories

Yndislestur

Getur greint á milli helstu
afbrigða tungumálsins,
t.d. Hvað er danska,



norska, sænska,
færeyska, skoska
ameríska.

8.-12. nóv Menningarlæsi Stories Sjá fyrir ofan

16.–19. nóv Námshæfni Sjálfstætt vinna

Hópvinna

Yndislestur

Unnið sjálfstætt, með
öðrum og undir leiðsögn
og tekið tillit til þess sem
aðrir hafa til málanna að
leggja.

Nýtt sér öll helstu
hjálpartæki, s.s. Ítarefni,
efni úr fjölmiðlum,
orðabækur, veforðasöfn,
leiðréttingarforrit,
tungumálaforrit og
leitarforrit og umgengst
þau af gagnrýni.

.
22.–26. nóv
jólaundirbúni

ngur

Námshæfni Sjálfstætt vinna

Hópvinna

Yndislestur

Sjá fyrir ofan

29.–3.des Frásögn Segja frá einhverju tengt
jólum

Sjá fyrir ofan

6.–10. des Ritun Efla orðaforða t.d. orðaspil,
bananagram o.fl.

Efla orðaforða

13.–17. des
17. litlu jólin

20. des
Kirkjujól

Jólafrí  21. des–2. jan

3.- 7. jan
3. starfsdagur

Lesskilningur

A Long Walk To
Water

Lesa og svara spurningar

Umræður

Punkta niður f.Book Report

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

24.–28.jan Lesskilningur

A Long Walk to
Water

Lesa og svara spurningar

Umræður

Punkta niður f. Book Report

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

31.–4. feb Lesskilningur

A Long Walk to
Water

Lesa og svara spurningar

Umræður

Punkta niður f. Book Report

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

7. -11. feb Lesskilningur

A Long Walk To
Water

Lesa og svara spurningar

Umræður

Punkta niður f. Book Report

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

14.–18. feb
17.&18.

vetrarleyfi

Lesskilningur

A Long Walk To
Water

Lesa og svara spurningar

Umræður

Punkta niður f. Book Report

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

21.–25. feb Lesskilningur

A Long Walk To
Water

Lesa og svara spurningar

Umræður

Punkta niður f. Book Report

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



28.–4. mars
2. öskudagur

Lesskilningur

A Long Walk To
Water

Lesa og svara spurningar

Umræður

Punkta niður f. Book Report

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

7.–11. mars
9. starfsdagur

Lesskilningur

A Long Walk To
Water

Lesa og svara spurningar

Umræður

Punkta niður f. Book Report

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

14.-18. mars
14.-16. orð í

verki

Lesskilningur

A Long Walk To
Water

Lesa og svara spurningar

Umræður

Punkta niður f. Book Report

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

21.–25. mars Lesskilningur

A Long Walk To
Water

Lesa og svara spurningar

Umræður

Punkta niður f. Book Report

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

28.–1. apríl Lesskilningur

A Long Walk To
Water

Lesa og svara spurningar

Umræður

Punkta niður f. Book Report

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

4.- 8.apríl
7. árshátíð

Lesskilningur/Ritun

A Long Walk To
Water

Book Report Skrifað samfelldan texta
um efni sem hann þekkir,

beitt grunnreglum
málfræði og stafsetningar
nokkuð rétt, sýnt fram á
allgóð tök á daglegum
orðaforða og orðaforða
sem unnið hefur verið

með, skapað samhengi í
textanum og notað til

þess algengustu tenging
og greinarmerki

Páskafrí  9.-18. apríl

19.-22. apríl Lesskilningur/Ritun

A Long Walk To
Water

Book Report Sjá fyrir ofan

25.-29. apríl Lesskilningur /Ritun

A Long Walk To
Water

Book Report Sjá fyrir ofan

2- 6. maí
2. námsviðtöl

Lesskilningur
/Ritun

A Long Walk To
Water

Book report Sjá fyrir ofan

9.–13. maí Val Val Sjá fyrir ofan

16.–20. maí
17.

íþróttadagur

Val Val Sjá fyrir ofan

23.–27. maí
27.

starfsdagur

Val Val Sjá fyrir ofan

30.-3. júní
30.-1.

útikennsla
2.&3.

vordagar
6.og 7. júní
6. annar í

hvítas.
7. vordadagur



Skólaslit 8. júní


