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Enska 6. bekkur 2021-2022

Kynning á námsgreininni og kennsluaðferðir

Þrjár kennslustundir á viku. Fjölbreyttar kennsluaðferðir notaðar við yfirferð námsefnis. Nemendur læra enska málfræði og 
vinna verkefni í tengslum við grunnbók. Nám er mjög lifandi og fer fram á ensku eins og hægt er. Komið verður til móts við 
þarfir fjölbreytts nemendahóps eins og kostur er. 

Námsáætlun 

Skólaárið 2021 - 2022

Mánuður Viðfangsefni Hæfniviðmið

Ágúst-

september

Keiko (RFA) - umræður - spurningar - myndin Free 
Willy

Málfræðiæfingar

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

Október

Oliver Twist (RFA)

Lesa kafla, glósa, ræða, myndasaga og mynd

Halloween kafli + ritun (RFA)

Coco (RFA)

Samið stuttan texta frá eigin brjósti með stuðningi mynda, 
hluta, tónlistar og svo frv.

Nóvember

Music (RFA) ræða mismunandi tegundir af tónlist, 
finna dæmi um lög og hlusta.

Málfræðiæfingar.

Lesskilningspróf

Fundið afmarkaðar upplýsingar í einföldum texta og nýtt sér í 
verkefnavinnu. 

Desember
Hlustunarpróf (kennari les stuttan kafla á ensku, 
nemendur hlusta vel og reyna ná innihaldinu með 
stuttum setningum)

Fylgt meginþræði í einföldum frásögnum um kunnulegt efni 
 með stuðningi, t.d. á myndum, hlutum eða líkamsmáli og 
nýtt sér upplýsingarnar í eigin verkefni.  

Janúar

Fun and entertainment (RFA) lesa texta, svara 
spurningum, hlaupastíll, glósa, ritun

Partyplanning - hlustun

 Tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið samtalsæfingar.

Febrúar
London (RFA)

Málfræðiæfingar

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

Mars
Stuttmyndaverkefni

Space (RFA)

 Lesið sér til gagns og gamans stuttar, einfaldar bækur og 
fræðsluefni fyrir börn og unglinga og rætt efni þeirra með 
stuðningi kennara eða skólasystkyna.

Apríl Verkefni um eigið líf. Nemendur fá spurningar um 
eigið líf og skólamál. Svara þeim munnlega eða 
skriflega.
Viðtöl hvert við annað.

Dogs at work, ljósrit.

Tekið virkan þátt í samræðum og rökræðum og notað af 
öryggi viðeigandi orðaforða og hugtök.
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Málfræðiæfingar

Maí
Jobs (RFA) glósa, ritun, hlustun, umræður, svara 
spurningum

 Tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið samtalsæfingar.

Grunnþættir menntunar

Læsi:

Að nemendur geti lesið einfalda texta til að þjálfa og auka orðaforða þeirra.

Sköpun:

Að nemendur unnið ný orð, setningar og orðasambönd á skriflegan og myndrænan máta.

Jafnrétti:

Að allir nemendur fái að taka virkan þátt í náminu á sínum forsendum.

Unnið er bæði munnlega, skriflega, einstaklingslega og í hópum með námsefnið. Áhersla er á að tímarnir fari fram á ensku 
að mestu leyti, þar sem áhersla er á að þjálfa læsi nemenda, ábyrgð, þrautsegju, lýðræðisleg vinnubrögð.. Auk skriflegra 
verkefna, æfa nemendur sig í að svara einföldum spurningum munnlega, skrifa stutta texta, lesa bæði upphátt og í hljóði og 
tala sín á milli á ensku. Ennfremur mun reyna á sköpun nemenda við úrlausnir verkefna.

Námsmat

Námsmat birtist á Mentor. 

Mat er gefið í táknum fyrir einstök verkefni (hæfni náð, á réttri leið o.fl.) en bókstafir verða gefnir í vor. 
Mat verður jafnt og þétt yfir önnina og byggist á könnunum, hóp- og einstaklingsverkefnum, virkni í tímum og sjálfsmati. Það 
verður sýnilegt á mentor og tengt við tiltekin hæfniviðmið sé þess kostur. 

Hlutverk og vinnulag nemandans

 Stefnt er að auknum áhuga nemenda á enskri tungu og að nemendur öðlist sjálfstraust til að lesa bækur á ensku og tala 
ensku. 

VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

Sel - enska 6. bekkur - Hlustun

 Fylgt meginþræði í einföldum frásögnum um kunnuglegt efni með stuðningi, t.d. af myndum, hlutum eða líkamsmáli 
og notað sér upplýsingarnar í eigin verkefni.

Sel - enska 6. bekkur - Lesskilningur

 Fundið afmarkaðar upplýsingar í einföldum texta og nýtt sér í verkefnavinnu.  
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 Lesið sér til gagns og gamans stuttar, einfaldar bækur og fræðsluefni fyrir börn og unglinga og rætt efni þeirra með 
stuðningi kennara eða skólasystkina

Sel - enska 6. bekkur - Samskipti

 Tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið samtalsæfingar.

Sel - enska 6. bekkur - Frásögn

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

Sel - enska 6. bekkur - Ritun

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

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

Sel - enska 6. bekkur - Tjáning og miðlun

 

 Tekið virkan þátt í samræðum og rökræðum og notað af öryggi viðeigandi orðaforða og hugtök.  

 Hlustað af athygli á aðra og tjáð eigin hugsanir, skoðanir og þekkingu skýrt og áheyrilega.  

Sel - enska 6. bekkur - Sjálfstæði og

samvinna  

 Unnið mjög vel eftir fyrirmælum, farið eftir leiðsögn á jákvæðan hátt og unnið mjög sjálfstætt.  


