
 

Kennsluáætlun haust 2018 

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) 

23. ágúst 

22. 

Skólasetning 

    

26. - 30. ágúst Dýr og gæludýr 
 

Læra heiti á ýmsum dýrategundum, 
fæðu dýranna og afkvæmi 
 
 

Work out  
Bls. 57-61 

 

2.-6. 

september 

8. Dagur læsis 

Tilfinningar  Nemendur læra heiti mismunandi 
tilfinninga. Lesa úr myndum, stafarugl og 
hlustun 

Work out 
Bls. 62-64 
 
 

 

9. -13. 

september 

 

Tíminn Unnin ýmis verkefni sem tengjast tíma 

og klukku 

Læra heilan og hálfan tíma og korter í og 

yfir 

Work out 
Bls. 66-68 
 
Efni frá kennara 
 

 

16. - 20. sept 

16. Dagur 

íslenskrar 

náttúru 

Heimilið og áhugamál Læra nöfnin á algengustu stöðunum inni 

á heimilum ásamt heitum á húsgögnum.  

Unnin verkefni og fræðst um allskyns 

áhugamál fólks 

Work out 
Bls. 70-76 

 

23. – 27. Fánar og lönd 
 
 

Læra heiti á löndum og hvernig fánar 
þeirra líta út og hvaða tungumál er talað 
í hverju landi 

Work out 
Bls. 77-84 
 

 



 

september 

 

 

30.sept. - 4. 

október 

1.október 

skipulagsdagur 

Matur, matvæli, máltíðir og drykki Skrifa texta um sjálfan sig, fjölskyldu 
sína, áhugamál og uppáhalds mat 

Efni frá kennara  

7. - 11. október 

 

Störf og starfsheiti Læra heiti á helstu störfum og 
starfsheitum 

Efni frá kennara 
 

 

14. – 18. 

október 

Veður og veðurfar 
 
Árstíðir 

Skrifa stutta frásögn þar sem þau lýsa 
veðrinu og veðurfari á mismundandi 
árstíðum 
 

Efni frá kennara  

21.- 25. 

Október 

23.okt  

samsk.dagur 

Tölur og bókstafir Upprifjun á bókstöfum og tölustöfum.  
Unnin verkefni sem byggja á stöfunum 
 

 

Efni frá kennara  

30. okt -1. 

nóvember 

 

Fatnaður Ritun og verkefni um ýmsan fatnað 
 

Efni frá kennara  

4. -8. 

nóvember 

8. 

Baráttudagur 

gegn einelti 

Dagar og mánuðir Ýmis verkefni um daga og mánuði. Læra 
heiti á ýmsum hátíðum og viðburðum 

Efni frá kennara 
 

 



 

12. - 15. 

nóvember 

11.nóv. 

skipulagsdagur 

Líkaminn og líkamsheiti Unnin verkefni um líkamann 
 
Merkja líkamsheiti inn á 
mannslíkama 

Efni og verkefni frá kennara  

18. -22. 

nóvember 

 

Orðaforði 
 
 

Vinna verkefni sem snúast að því 
að spyrja bekkjarfélaga sína 
spurninga og nota orðaforða sem 
þau hafa lært. Vinna tvö og tvö 
saman 

Efni frá kennara  

25. – 29. 

Nóvember 

Horfa á enska bíómynd 
 

Horfa á bíómynd Efni frá kennara  
 
 
 
 
 

2. - 6. 

desember 

Svara spurningum úr bíómyndinni Fá spurningar úr bíómyndinni sem þau 
horfðu á í vikunni á undan og eiga að 
svara þeim 

 

Efni frá kennara 
 

 

9. - 13. 

desember 

 

Jólaverkefni tengt ensku Unnin verða allskyns verkefni 
tengd jólunum 

Efni frá kennara  

16. – 20. 

desember 

20. Litlu jól 

Lesskilningur 

 

Lesa texta á ensku og svara spurningum  Efni frá kennara  

2.-3. janúar 

2.jan 

skipulagsdagur 

    

6.- 10. jan Ritun Ritun um jólahátíðina þeirra Efni frá kennara  



 

13.-17. janúar 

 

Könnun í ensku Svara könnun úr helsta efni sem 
farið var í 

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 

 

 


