
 

Kennsluáætlun haust 2018. 

Enska 

Kennarar: Sigurður Heiðarr Björgvinsson og Smári Jökull Jónsson 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  
(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                
(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                
(allt námsefni) 

ANNAÐ                         
(t.d. tímasetning kannanna) 

20.-24. ágúst 

22. 

Skólasetning 

The star signs Nemendur lesa um stjörnumerkin 
sín og finna einkenni þeirra. 
Verkefni unnin í vinnubók. 

Action bls. 6-9 – Vinnubók bls. 5-
6 og krossgáta á bls. 9. 

 

27. ágúst  - 31. 

september 

Reglan um a/an 
 
Fortune telling 
 
 

Sýnikennsla 
 
Lesið um spáfólk, mismunandi 
aðferðir og stjörnuspár skoðaðar. 
 

Málfræðiæfingar A bls 1-2 
 
Action bls 4-5 – Vinnubók bls. 4. 

 

3.-7. 

september 

 

Regla um fleirtöluendingu 
 
Ethan and Melinda 
 
 

Sýnikennsla 
 
Hlustað á söguna „Ethan and 
Melinda“. True or false verkefni 
unnið í vinnubók og nemendur 
gera svo myndasögu út frá 
æfingunni. 

Málfræðiæfingar A bls. 3-4 
 
Hlustunaræfing – Vinnubók 
Action bls. 7-8. 

 

10. -14. 

september 

16. Dagur 

íslenskrar 

náttúru 

Reglan um there is/there are 

Your future in your palm 

Sýnikennsla 

Textinn um lófalestur lesinn. 
Nemendur teikna síðan mynd af 
sínum lófa og merkja línurnar inn. 
Skrifa síðan 2-4 setninga spádóm 
um sig sjálf. 

Málfræðiæfingar A bls. 5-7 
 
Action bls. 10-11.  

 

17. - 21. Spurnarorð Sýnikennsla Málfræðiæfingar A bls. 8-9  
 

 



 

september 

 

Lottery winners 

 

 

Hlustunarverkefni „Lottery 
winners“. Unnið verkefni í 
vinnubók samhliða.  

 

Hlustunaræfing – Vinnubók bls. 
11-12. 
 
 
 

24. – 28. 

September 

27. samræmt 

próf ísl. 4. 

bekkur 

28. samræmt 

próf stæ. 4. 

Bekkur 

Reglan um have/has 
 
The locket 
 
 
 
 

Sýnikennsla 
 
Sagan „The locket“ lesin og stutt 
verkefni leyst í vinnubók samhliða. 
Nemendur skrifa síðan sinn eigin 
endi á söguna sem 
nemendur/kennari les upp. 
 
 

Málfræðiæfingar A bls. 10-11 
 
Action bls. 12-15 – Vinnubók bls. 
12. 
 
 

Könnun í málfræði 

 1.- 5. Október 

 

Forsetningar 
 
. Imagine your future 
 
 
 
The fortune teller 
 

Sýnikennsla 
 
Stutt verkefni í vinnubók þar sem 
nemendur skrifa stuttar setningar 
um sína framtíð. 
 
Hlustunaræfing 

Málfræðiæfingar A bls. 12-15 
 
Vinnubók bls. 14 
 
 
 
Vinnubók bls. 13 

 

8. -12. október 

 

Persónufornöfn 
 
Iceland and fortune telling 

 
 
 

Sýnikennsla 
 
Textinn í lesbók lesinn í 
sameiningu og nemendur gera 
svo samtalsverkefni í vinnubók. 
 
Ef hægt er að útvega völubein 
væri hægt að leyfa nemendum að 
nota það í ýmsa spádóma. 
 

Málfræðiæfingar A bls. 16-17 
 
Action bls. 16-18 og vinnubók 
bls. 15. 
 

 



 

15. – 19. 

október 

19. vetrarfrí 

Eignarfornöfn 
 
The scorpion 
 
 
 
 

Sýnikennsla 
 
Hlustað á hryllingssöguna „The 
Scorpion“ og hún rædd (á ensku). 
Verkefni unnin í vinnubók eftir 
lestur. Rætt um lýsingarorð 
 
 

Málfræðiæfingar A bls. 18 
 
Action bls. 19-22 og vinnubók 
bls. 15-19. 

 

22.- 26. 

Október 

22. vetrarfrí 

23. 

skipulagsdagur 

Sögnin „to be“ 
Samsett nútíði (-ing ending) 
 
Fortune telling 

Sýnikennsla 
 
Nemendur útbúa spádómsgogg 
og skrifa inn í hann á ensku (sjá 
kennsluleiðbeiningar). 
 
Einnig hægt að spila spilið á bls. 
22-23 í vinnubók.  
 

Málfræðiæfingar A bls. 19-20 
Málfræðiæfingar A bls. 21-23. 
 
Vinnubók bls. 22-23. 

 

29. okt -2. 

nóvember 

1. samskipta-

dagur 

 
Unusual sports 

 
Textarnir á blaðsíðum 26-29 lesnir 
í sameiningu. Nemendum skipt í 
hópa og þau vinna verkefni um 
óvenjulegar íþróttir. Nemendur 
leita að upplýsingum á netinu og 
útbúa veggspjald um tvær íþróttir 
og setja inn myndir. 
 
Hugmynd að verkefni loknu væri 
að prófa einhverjar af þessum 
íþróttum. 

 
Action bls. 26-29 og valin 
verkefni í vinnubók á bls. 24-29.  

 
Könnun í málfræði og 
orðaforða úr kaflanum 
„Fortune telling“. 

5. -9. 

nóvember 

8. 

Baráttudagur 

gegn einelti  

 
 
Unusual sports 

Textarnir á blaðsíðum 26-29 lesnir 
í sameiningu. Nemendum skipt í 
hópa og þau vinna verkefni um 
óvenjulegar íþróttir. Nemendur 
leita að upplýsingum á netinu og 
útbúa veggspjald um tvær íþróttir 
og setja inn myndir. 
 

 
Action bls. 26-29 og valin 
verkefni í vinnubók á bls. 24-29. 

 



 

 Hugmynd að verkefni loknu væri 
að prófa einhverjar af þessum 
íþróttum. 

12. - 16. 

nóvember 

16. Dagur 

íslenskrar 

tungu 

 

Ákveðinn og óákveðinn 
greinir 
 
Parkour 

Sýnikennsla 
 
 
Kveikja að textanum gæti verið að 
horfa á myndband af Parkour á 
netinu. Lesa síðan textann og 
vinna verkefni í vinnubók 

Enskar málfræðiæfingar B bls. 1-
2 
 
Action bls. 30-31 og vinnubók 
bls. 29-30.  

 

19. -23. 

nóvember 

 

Regluleg og óregluleg 
fleirtala 
 
Ironman 

Sýnikennsla 
 
 
Skoða myndbönd af Ironman, sjá 
hvað í því felst. Gaman að skoða 
inni á ja.is eða Google maps hvað 
1 km er langur. Lesa síðan texta og 
vinna valin verkefni í vinnubók. 

Enskar málfræðiæfingar B bls. 3-
7 
 
Action bls. 40-42 og valin 
verkefni á blaðsíðum 35-37 í 
vinnubók. 

 

26.- 30 

nóvember 

 

Töluorð 
 
Exam stress 

Sýnikennsla 
 
Ræða á ensku hvernig nemendum 
líður þegar þeir taka próf o.s.frv. 
Lesa síðan texta og vinna verkefni í 
vinnubók. 
 
Samtalsæfing í vinnubók. 

Enskar málfræðæfingar B bls. 8-9 
 
Action bls. 43 og vinnubók bls. 
38-39. 

 

3. - 7. 

desmeber 

 

Persónufornöfn 
 
Iceland and the Olympics.  

Sýnikennsla 
 
Ræða um Ólympíuleikana. Lesa 
texta í sameiningu og ræða. 
Verkefni unnin í vinnubók.  
 
Síðan er skipt í hópa og unnið 
hópverkefni um Ólympíuleikana. 
Hver hópur fær eitt land og á að 

Enskar málfræðiæfingar B bls. 
10-11.  
 
Action bls. 44-46 og vinnubók 
bls. 40-41.  
 
Aukaefni frá kennara. 

 



 

segja frá 3-4 stórum atburðum í 
Ólympíusögu landsins.  

10. - 14. 

desember 

 

Eignarfornöfn 
 
 
The Olympics 

Sýnikennsla 
 
 
Áfram unnið með hópverkefni um 
Ólympíuleikana.  

Enskar málfræðiæfingar B bls. 
12-13 

 

17. – 20. 

desember 

20. Kennsla og 

Litlu jól 

21. jólafrí 

 

The Olympics.  

 
Hópverkefni um Ólympíuleikana 
klárað og kynnt fyrir bekk.   

 
Aukaefni frá kennara 

 
Könnun í málfræði og 
orðaforðapróf í Action.  

3.-4. janúar 

3. 

Skipulagsdagur 

 

    

7. – 11. janúar 

 

Do/Does 

 

A day in Aiden´s and 
Charlotte´s life 

Sýnikennsla 
 
 
Ritunarverkefni með fyrirfram 
gefnum orðum. 

Enskar málfræðiæfingar B bls. 
14-17 
 
Vinnubók Action bls. 42.  

 

14. – 18. janúar Sagnorð 

 

Are you a good actor? 

Sýnikennsla 
 
 
Leikur í anda „Útsvar“ þar sem 
æfðar eru sagnir. Nemendur leika 
og aðrir giska. 

Enskar málfræðiæfingar B bls. 
17-21.  
 
Aukaefni frá kennara 

 

 

Námsmat:   



 

Námsmat í ensku verður með öðruvísi sniði en í fyrra. Ekki verður gefin einkunn í tölum fyrir hvert verkefni eða fyrir kannanir heldur 
metur kennari hvernig nemandi stendur í hverju hæfniviðmiði fyrir sig. Nemandi fær tákneinkunn/litareinkunn fyrir hvert hæfniviðmið 
fyrir sig. Foreldrar geta fylgst með námsmati í gegnum hæfnikort nemandans á mentor.  
 
Í hverjum námsþætti er stefnt að ákveðnum hæfniviðmiðum (sjá á mentor). Námsmat fer fram ýmist á meðan á námsþætti stendur í 
gegnum lítil verkefni (einstaklings/para/hópverkefni) og/eða eftir að námsþætti lýkur með könnun úr viðfangsefni námsþáttarins.  
 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 

 

 


