
 

NÁMSGREIN: ENSKA 

KENNSLUYFIRLIT: VETURINN 2022-2023 

Bekkur: 4.bekkur.  

Kennarar: Kristín Sverrisdóttir og Þórdís Ómarsdóttir  

 

Kennsluhættir:  

2 kennslustundir á viku.  Hlustun,t jáning,r itun,málfræði og orðaforðaæfingar.  

  

Námsþættir: 

 Tölur,söngur,l i t ir , fatnaður,stafrófið,l íkaminn.fjölskyldan ,dagar,mánuðir,ár,veður , matur og 

drykkir,dýr og gæludýr,t i l f inningar,t ími,heimil ið,áhugamál,fánar og lönd  

 

Námsmat: 

Verkefnaskil , v irkni í t ímum og kannanir.  

 

Námsgögn:  

Speak out!, Work out og vinnubækur af netinu sem tengjast hverjum kafla fyrir sig (opgaveskyen.dk). 

Önnur verkefni frá kennara; hlustunarverkefni og tónlist fengin á netinu. 
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Tímabil Námsþættir Leiðir  Hæfniviðmið Námsmat 

23.08-

07.06 

 

Tö lur , söngur ,  

l i t i r , fatnaður ,  

s taf róf ið ,  

l í kaminn.  

f jö l sky ldan ,  

dagar,  

mánuðir ,  

ár ,  

veður  ,   

matur  og 

drykk i r ,  

dýr  og 

gæludýr ,  

t i l f inn ingar,  

t ími ,  

he imi l ið ,  

áhugamál,  

fánar  og lönd  

 

Kennari ræðir við 

nemendur á ensku, 

Nemendur tjá sig á ensku, 

Nemendur hlusta á enskt  

efni bæði texta og tónlist 

og leysa verkefni í 

vinnubækur. 

 

Skilið það mál sem notað er í                     

kennslustofunni og brugðist við með orðum eða 

athöfnum. 

Fylgt meginþræði í einföldum frásögnum um 

kunnuglegt efni með stuðningi, t.d. af myndum, 

hlutum eða líkamsmáli og notað sér upplýsingarnar í 

eigin verkefni. 

Skilið megininntak í stuttum einföldum frásögnum 

dagblaða, tímarita og netmiðla með stuðningi, t.d. 

af myndum. 

Fundið afmarkaðar upplýsingar í einföldum texta og 

nýtt sér í verkefnavinnu. 

Spurt og svarað á einfaldan hátt um það sem 

stendur honum næst. 

Tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið 

samtalsæfingar. 

Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, 

áhugamálum og nánasta umhverfi á einfaldan 

hátt. 

Flutt atriði, sagt stutta sögu eða lesið upp eiginn 

texta sem hann hefur haft tækifæri til að æfa. 

Skrifað texta með orðaforða úr efnisflokkum sem 

fengist er við með stuðningi frá mynd, hlut eða 

gátlista. 

Vekefni í tímum 

Virkni og kannanir 
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Lýst í einföldu máli því sem næst honum er, 

fjölskyldu, áhugamálum, vinum og umhverfi. 

Samið stuttan texta frá eigin brjósti með stuðningi 

mynda, hluta, tónlistar o.s.frv. 

Sýnt fram á að hann áttar sig á að mörg algeng orð 

í erlenda tungumálinu eru lík og skyld öðrum sem 

hann þekkir. 

 

 

  


