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14. – 18. janúar 

 
 

Action – Ólympíuleikar 
 
Málfræði 

Unnið með íþróttagreinar og 
Ólympíuleikar. Hópavinna þar sem 
nemendur útbúa plakat og kynna fyrir 
bekk. 

Action bls. 44-47. 
 

Myndbönd af vef 
 

Enskar málfræðiæfingar B 

 

21. – 25. janúar 

Action – Ólympíuleikar 
 
Málfræði 

Unnið með íþróttagreinar og 
Ólympíuleikar. Hópavinna þar sem 
nemendur útbúa plakat og kynna fyrir 
bekk 
 
Farið í actionary með enskar sagnir 
(vinnubók Action) 

Action bls. 44-47. 
 

Myndbönd af vef 
 

Efni frá kennara 
 

Enskar málfræðiæfingar B 

 

28. jan – 1. feb 
30. jan -samskiptadagur 

Action – Crimes and mysteries 
 
Málfræði 

Byrjað á kveikju kaflans, hlustað á lagið 
„Jailhouse rock“, textinn ræddur og 
myndir skoðaðar. 
 
Frásagnirnar „Unsolved mysteries“ 
skoðaðar. Nemendur vinna síðan 2-3 
saman og finna frekari upplýsingar um 
sögurnar og segja frá í bekknum. 
 
Nemendur vinna verkefni í vinnubók. 

Action bls. 52-58 
 

Action vinnubók „The robbery“, „Who 
is who“ og „Strange crimes“, „Where is 

the thief?“ 
 

Enskar málfræðiæfingar B 

 

4. – 8. febrúar 

Action – Crimes and mysteries 

Málfræði 

Frásagnirnar „Unsolved mysteries“ 
skoðaðar. Nemendur vinna síðan 2-3 
saman og finna frekari upplýsingar um 
sögurnar og segja frá í bekknum. 
 
Nemendur vinna verkefni í vinnubók. 

Action bls. 52-58 
 

Action vinnubók „The robbery“, „Who 
is who“ og „Strange crimes“, „Where is 
the thief?“ 
 
Enskar málfræðiæfingar B 

 



11. – 15. febrúar 
 

Action – Crimes and mysteries 

 

Málfræði 

Strange crimes textarnir lesnir og 
nemendur leita á netinu að öðrum 
sérstökum glæpum. 
 
Samtalsæfing og orðaforðavinna með 
orð úr textanum. 

Action bls. 59-60 
 
Action vinnubók bls. 53-54 
 
Enskar málfræðiæfingar B 
 

 

18. – 22. febrúar 

Action – Crimes and mysteries 

Málfræði 

Contacting aliens lesinn og 
samtalsverkefnið unnið í kjölfarið. 
 
A favour from a friend sagan lesin og 
verkefni unnið í vinnubók. 

Enskar málfræðiæfingar B 
 
Action bls. 61-64 
 
Action vinnubók bls. 56-57 

 

25. feb – 1. Mars 

 

Action – Crimes and mysteries 
 
 

Klípusagan Should I or shouldn´t I lesin 
og rædd. 

Action bls. 68-70 
 
Action vinnubók bls. 59-61 

 

4. – 8. mars 

Action – Crimes and mysteries Texti í lesbók um álfa og huldufólk 
lesinn (The hidden people of Iceland).  
 
Nemendur vinna síðan ritunarverkefni í 
vinnubók í pörum. 
 
Farið í leikinn „The missing painting“ 

Action lesbók bls. 71-72 og bls. 74. 
 
Action vinnubók bls. 63-64 

 

11. – 15. mars 

Action - Communication Ljóðið í upphafi kaflans skoðað og rætt. 
Nemendur semja stutt ljóð sjálfir. 
 
Samtalsæfing gerð í kjölfarið og vinna 
verkefni í vinnubók 

Action bls. 78-79 
 
Action vinnubók B bls. 5 

 

18. – 22. mars 

Action - Communication Communication from the past textarnir 
skoðaðir og verkefni unnin í vinnubók 
samhliða.  
 
Rætt um muninn á því að eiga 
samskipti augliti til auglits eða í 
gegnum miðla.   

Action bls. 81-83 
 
Action vinnubók B bls.  7-8 

 



 
Hlustunaræfingin Sarah´s clothes unnin 

25. – 29. mars 
Action - Communication 

Ways to communicate textinn lesinn og 
verkefni unnið í vinnubók.  

Action bls. 84-89 
 
Action vinnubók B bls. 12-15 

 

1. – 5. apríl 

 

Action - Communication Don´t judge a book by it´s cover textinn 
lesinn og spurningar í vinnubók ræddar 
og svarað á töflu. 

Action bls. 91-93 
 
Action vinnubók bls. 16-18 

 

8. – 12. apríl 
Action - Communication The party – samtalsæfing.  

 
Farið í spil í lok kaflans í vinnubókinni. 

Action bls 94 
 
Action vinnubók B bls. 19-22 

 

15. – 19. apríl 
 

 P á s k a l e y f i 

22. – 26. apríl Lesskilningur og hlustun Nemendur lesa/hlusta á söguna og 
vinna verkefni úr textanum. 

Whittington and the cat – The city  

29. – 3. maí  

1. maí - verkalýðsdagur 

Lesskilningur og hlustun Nemendur lesa/hlusta á söguna og 
vinna verkefni úr textanum. 

Whittington and the cat – The kitchen  

6. – 10. maí 
 

Lesskilningur og hlustun Nemendur lesa/hlusta á söguna og 
vinna verkefni úr textanum. 

Whittington and the cat – The venture  

13. – 17. maí Lesskilningur og hlustun Nemendur lesa/hlusta á söguna og 
vinna verkefni úr textanum. 

Whittington and the cat – The cat  

20. – 24. maí 

 

Lesskilningur og hlustun Nemendur lesa/hlusta á söguna og 

vinna verkefni úr textanum. 

Whittington and the cat – The fortune  



27. maí – 31. maí     

 


