
 

Kennsluáætlun vor 2018 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI    EFNISTÖK     NÁMSEFNI ANNAÐ          

15.-19. janúar 

19. janúar: 

Bóndadagur 

     

22.-26. janúar Space: The solar system 

Lestur og orðaforði. 

 

 

Nemendur lesa texta með aðstoð 
kennara. Svara spurningum út frá 
textanum og vinna krossgátu tengda 
efninu. 

Ready for Action bls 52 – 53.  Könnun 

29. jan – 2. feb 

Samskiptadagur 

31. Jan 

Dagur 

stærðfræðinnar 

2.feb 

 

Space: I want to be an 

astronaut. – Going to space. 

Lestur og orðaforði. 

 

Hlustun og skilningur. 

Nemendur lesa texta með aðstoð 
kennara. Svara spurningum út frá 
textanum. 
 
Horfa á stutt myndskeið og vinna 
verkefni því tengd. 

Ready for Action bls. 49 – 50, 54. 
 
 
 
https://learnenglishkids.britishcoun
cil.org/en/video-zone/stay-clean-
space 
 

 
 

5. -9.feb Space: I want to be an 
astronaut. – Going to space. 
 
Lestur og orðaforði. 
 
Ritun og tjáning. 

Hver nemandi velur sér einn þekktan 
geimfara og útbýr og flytur stutta 
kynningu á honum. 

Ready for Action bls. 49 – 50, 54. 
 
Upplýsingar af vefnum.  
T.d.  
https://www.ranker.com/list/notab
le-astronaut_s)/reference 

 
Skil á þessu verkefni gilda 
15% af lokaeinkunn. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/video-zone/stay-clean-space
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/video-zone/stay-clean-space
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/video-zone/stay-clean-space


 

 
 

 

12. -16. feb 

12. feb: 

bolludagur 

13. feb 

sprengidagur 

14. öskudagur 

Space: A visit to the space 
museum.  
– Song: The Final Countdown. 
 
Hlustun og skilningur 

Nemendur hlusta á frásögn og lag og 
svara tengdum spurningum. 

Ready for Action bls. 56 – 57. 
 

 

19. -23. feb Space: Learning about space. 
 
Lestur og skilningur.  
 
Framburðaræfingar. 

Kennari og nemendur lesa texta 
saman í fyrstu. Nemendur æfa svo 
samtalið í pörum og vinna verkefni 
sem fylgir textanum. 

Ready for Action bls. 58 – 59. 
 
 
 
 
 
  

 

26.feb - 2. mars 

28. 

skipulagsdagur 

Space: Aliens on Earth – Alien 
mysteries -  Miriam‘s mystery. 
 
Hlustun, lestur og skilningur. 
 
 

Nemendur lesa texta svara 
spurningum og vinna verkefni. 

Ready for Action bls. 51, 55, 60 – 
61.  

Könnun úr Ready for Action 
bls. 48 – 61. 
 
Könnunin gildir 15% af 
lokaeinkunn. 

5. - 9. mars 

7. – 9. mars 

samræmdpróf í 

9. bekk 

Kvikmynd. Nemendur horfa á enska bíómynd og 
vinna verkefni í kjölfarið út frá efni 
myndarinnar.  

  

12. - 16. mars.  

13. mars 

árshátíð elsta 

Samtalsæfingar Nemendur æfa sig í einföldum 
samtölum þar sem þau spyrja t.d. um 
nafn og heimilisfang. Nemendur æfa 
sig einnig  í að nota algeng 
orðasambönd, tengd tíma, tengd því 

 Skil á einstaklings verkefni úr 
efni kvikmyndar.  
 
Verkefnið gildir 15% af 
lokaeinkunn. 



 

stigs að heilsa og kveðja og þakka fyrir sig. 

19. - 23. mars.  
Páskaverkefni 
 
 
 
 

Nemendur kynnast þeim orðum og 
orðasamböndum sem eiga við 
páskana. Umræður og verkefnavinna. 

Verkefnahefti frá kennara  

26. -30 . mars. Páskafrí Páskafrí Páskafrí Páskafrí 

2. - 6. apríl 

2. apríl annar í 

páskum 

3. apríl 

skipulagsdagur 

Fun and entertainment: 
Entertainment in London. 
 
Lestur og lesskilningur. 
 
Ritun 

Nemendur lesa sér til um það sem 
hægt er að hafa fyrir stafni í London 
og skipuleggja svo drauma helgarferð 
þangað. Paraverkefni 

Ready for Action bls. 37 – 41. 
 
Upplýsingar af vefnum. Til dæmis: 
https://www.getyourguide.com/ 
 

 

9. – 13. apríl Fun and entertainment: 
Entertainment in London. 
 
Lestur og lesskilningur. 
 
Ritun 
 
Tjáning. 
 
 

Nemendur lesa sér til um það sem 
hægt er að hafa fyrir stafni í London 
og skipuleggja svo drauma helgarferð 
þangað. Paraverkefni. 
 
Pörin kynna sína ferð fyrir kennara. 
 
 

Ready for Action bls. 37 – 41. 
 
Upplýsingar af vefnum. Til dæmis: 
https://www.getyourguide.com/ 
 

Kynning á ferðinni. 
Paraverkefni sem gildir 10% 
af lokaeinkunn. 

16. – 20. apríl 

19. apríl 

sumardagurinn 

fyrsti 

20. apríl 

Jobs: New inventions. 
 
Lestur og lesskilningur.  
 
Ritun. 

Nemendur lesa texta um ýmsar 
uppfinningar og vinna svo verkefni í 
kjölfarið. 

Ready for Action bls. 65 – 66.  

https://www.getyourguide.com/
https://www.getyourguide.com/


 

skipulagsdagur 

23. – 27. apríl Jobs: Do you know these jobs. 
 
Lestur og lesskilningur. 
 
Orðaforði 
 
Tjáning. 
 
 
 

Nemendur lesa um hin ýmsu störf og 
skoða hvernig atvinnuviðtal fer fram. 
Þá fylla þau út atvinnumsókn og æfa 
samtal þar sem þau skiptast á að vera 
umsækjandi og vinnuveitandi. 

Ready for Action bls 64, 67 -70  

30.– 4. maí 

30. Mörtuganga 

1. maí: frídagur 

verkalýðs 

Jobs: Best jobs in the world 

What will I be when I grow up. 

Lestur og lesskilningur.  

Orðaforði. 

Ritun 

Hlustun og tjáning. 

Nemendur lesa um spennandi störf. 
Hlusta einnig á upplesna sögu og 
vinna svo verkefni um draumastarf 
sitt.  

Ready for Action bls. 71 -72.  

 

https://learnenglishkids.britishcoun

cil.org/en/short-stories/what-will-i-

be-when-i-grow-up  

 

7. – 11. maí  

10. maí 

uppstigningard

agur 

Bókmenntir, hlustun, 
orðaforði 
 

Samlestur nemenda og kennara á 
bókinni Jigsaw Jones mystery. Eftir 
hvern lestur skrifa nemendur hjá 
sér hvað gerðist í bókinni.  
 

 Könnun úr Ready forAction 
bls. 37 – 41 og 64 – 73  
 
 
 
Könnunin gildir 20 % af 
lokaeinkunn. 

14. – 18. maí Bókmenntir, hlustun, 
orðaforði 
 

 

 

Samlestur nemenda og kennara á 
bókinni Jigsaw Jones mystery. Eftir 
hvern lestur skrifa nemendur hjá 
sér hvað gerðist í bókinni.  
 

  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/what-will-i-be-when-i-grow-up
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/what-will-i-be-when-i-grow-up
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/what-will-i-be-when-i-grow-up


 

 

21. – 25. maí 

21. maí annar í 

hvítasunnu 

23. – 15. maí 

þemadagar 

Bókmenntir, hlustun, 
orðaforði 
 

Samlestur nemenda og kennara á 
bókinni Jigsaw Jones mystery. Eftir 
hvern lestur skrifa nemendur hjá 
sér hvað gerðist í bókinni.  
 

 Lesskilnings próf og skil á 
vinnubók við Jigsaw Jonses 
mystery.  
 
Gildir samtals 25% af 
lokaeinkunn. 

28. maí – 1. júní 

31. maí vorgleði 

1. júní skólaslit 

Ýmislegt Útikennsla.   

                      



 

 

Námsmat: 

Umsögn í lok annar. 

 

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok.  

Í öllum ensku kennslustundum er verið að meta þætti lykilhæfninnar, þrautseigja, samskipti og samvinna, gagnrýnin og skapandi hugsun, ábyrgð 
og tjáning. 

 

 

 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar. 


