
 

Kennsluáætlun vor 2020 

 

Enska 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI                  
(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                
(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                
(allt námsefni) 

ANNAÐ                         
(t.d. tímasetning kannanna) 

6.-10. janúar 

 

Þrettándinn 

    

13.-17. janúar 
Orðaforði - fjölskylda 
 

Farið er yfir þau orð sem tengjast 
fjölskyldu 
 
 

Efni frá kennara  

20-.24. jan 

24. bóndadagur 

Orðaforði - fjölskylda  Farið er yfir þau orð sem tengjast 
fjölskyldu 
 

Efni frá kennara 
 
 

 

27.-31.jan 

 

30.samskiptad. 

Matvörur 

Heiti á hlutum tengdum gjöfum 

Þýðingar af ensku yfir á íslensku ýmis 

heiti á matvælum 

Þurfa að skrifa heiti á ýmsum gjöfum 

sem þau sjá á mynd  

Work with words 1 bls. 5-6 og bls. 7 
 

 

3.-7. febrúar 

 

Skólastofan 

Stofa 

Eldhús 

Læra ýmis heiti á hlutum í skólastofu, 

stofu og eldhúsi. Fá orð á ensku sem þau 

þurfa að þýða yfir á ensku 

Work with words 1 bls. 8-10  

10.-14. febrúar 
Áhugamál 
Íþróttir 
Orðarugl 
Aladdin 

Myndir og texti sem þau eiga að tengja 
saman. 
Orðarugl með myndum  
Texti með myndum og eyðufyllingar 

Work with words 1 bls. 11-13 
 
 

Könnun í orðaforða 



 

 

17.-21. Febrúar 

(3 

kennsludagar) 

17. og 18. vetrarfrí 

23. konudagur 

Hver er ég? 
 
Stofa 
 
Eldhús  

Eyðufyllingar 
Skrifa heiti á myndum 

Work with words 1 bls. 14-16  

24.-28. Febrúar 

26.öskudagur 

Dýraheiti 
Garður 
Strönd 

Skrifa heiti á dýrum og hvaða hljóð þau 
gefa frá sér 
Hvaða hlutir og gróður er í garðinum 
okkar 
Hvað sjáum við og notum á ströndinni 

Work with words 1 bls. 17-20  

2.-6. Mars 

 

Föt 
Bóndabær 
Strætóstöð 

Eyðufyllingar 
Skrifa heiti við myndir 
 

Work with words 1 bls. 21-24  

9.-13. mars  

 

Skemmtigarður 
Verslunarmiðstöð 
Ævintýri 

Skrifa heiti við myndir, hvað er á hverri 
mynd sem tengist skemmtigarði og 
verslunarmiðstöð 
Númera myndir og texta og búa þannig 
til ævintýri 

Work with words 1 bls. 25-27  

16.-20. mars 
Tískan 
Saga 
orðafylling 
 

Verkefni með heitum á tískuvörum, 
orðafylling 
 

Work with words 1 bls. 28-30  

23.-27. mars 

 

Búa til setningar  
Eyðufyllingar 

Raða saman allskonar bútum af 
setningum þannig að það verði til heilar 
setningar.  

Work with words 1 bls. 32-35 
 

Könnun í orðaforða 

30.mars-3.apríl 

3. árshátíð 

skólans 

Stór og lítill stafur 
Dagbók 
Punktur og stór stafur 

Laga texta og bæta við stórum eða 
litlum staf 
Skrifa dagbók fyrir eina viku 
Laga punktlausan texta og setja 
punkt og stóran staf þar sem við á.  

Work with words 1 bls. 36-38  



 

6.-13. apríl 

 

 

 
 

   

14.-17. Apríl 

(4 

kennsludagar) 

Saga, upphaf, miðju og endi 
Lýsing á dýrum 
 

Skrifa sögu sem þarf að hafa 
upphaf, miðju og endi.  
Skrifa texta sem lýsa dýrum.  
 

Work with words 1 bls. 39-40  
 
 
 
 
 

20.-24. Apríl 

(4 

kennsludagar) 

23. 

sumardagurinn 

fyrsti 

Horfa á enska mynd Horfa á mynd og vinna verkefni úr henni 

 
Efni frá kennara 
 

 

27.apríl-1. Maí 

(1 

kennsludagur) 

28.Mörtuganga 

29.apríl-2.maí 

vinnuferð 

Þemaverkefni úr bíómynd Vinna þemaverkefni úr bíómynd 
sem horft var á viku áður 

Efni frá kennara  

4-8. maí 
Upprifjun 

 

 Þýðingar Efni frá kennara Könnun í orðaforða 

      11.-15. Maí 

(3 

Upprifjun  Efni frá kennara  



 

kennsludagar) 

12.samskiptada

gur 

 

18.-22. Maí 

(4.kennsludagar) 

21.Uppstigningar-

dagur 

Upprifjun  Efni frá kennara  

25.-29. Maí Upprifjun  Efni frá kennara  

 

Námsmat:   

Námsmat í ensku verður með breyttu sniði í ár. 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 

 

 


