
 
 

 

 

Bekkur: 4 bekkur Kennari/teymi: Íris Anna og Sunna Dís 
 

Námsgrein: Enska 
                      

 

Vika Hæfniviðmið Kennslufyrirkomulag  
-leiðir að viðmiðum 

Námsefni Námsmat  

24.-28. 
ágúst 

 Leikir, athuganir á stöðu bekkjarins. 
Kveðjur og almennir frasar. 
Umræður um væntingar í ensku 

  

31 ág.-4. 
september 

Lesið og skilið stutta texta um 
grunnorðaforða daglegs lífs um efni 
sem tengist þekktum aðstæðum og 
áhugamálum 

Hlustunaræfingar og verkefnavinna Work out - Bók  

7.-11. 
september 

 Hlustunaræfingar og verkefnavinna Work out  

14.-18. 
september 

 Hlustunaræfingar og verkefnavinna Work out Símat  

21.-25. 
september 

Lesið og skilið stutta texta um 
grunnorðaforða daglegs lífs 

Tölustagfa bingó á ensku   

28. sept -2 
október 

 Samræmd próf í íslensku og 
stærðfræði, engin enskukennsla 

  

5.-9. 
október 

Lesið og skilið stutta texta um 
grunnorðaforða daglegs lífs um efni 
sem tengist þekktum aðstæðum og 
áhugamálum. 

Bókstafir, tölur og litir 
 

Enska fyrir byrjendur 
(skólavefurinn) 

 

12.-16. 
október 

Lesið og skilið stutta texta um 
grunnorðaforða daglegs lífs um efni 
sem tengist þekktum aðstæðum og 
áhugamálum. 

Bókstafir, og tölur  Enska fyrir byrjendur 
(skólavefurinn) 

 

   Annaráætlun – haust      2020 - 2021 



19. – 23. 
október 

 Vetrarfrí – engin enskukennsla   

26 - 30. 
október 

Sýnt fram á að hann kann skil á 
ýmsum þáttum sem snúa að 
daglegu lífi svo sem fjölskyldu, 
skóla, frítíma, og hátíðum og áttað 
sig á hvað er líkt og ólíkt því sem 
tíðkast í hans eigin menningu. 

Hrekkjavaka! Umræður um 
hrekkjavöku og ýmsar hefðir í 
heimakrók (á ensku) 

Myndbönd og myndir af 
netinu 

 

2.-6. 
nóvember 

Haldið uppi einföldum samræðum 
með stuðningi frá viðmælanda með 
eðlilegum framburði og áherslum á 
lykilorðaforða  

Vinavika;  
what kind of friend are you? 
Munnleg viðtöl tvö og tvö um vináttu og 
vini. Hvernig eiga vinir að vera. 

Heimakrókur, umræður Símat + athugun á 
virkni 

9.-13. 
nóvember 

 Fatnaður – Bingó með fataheitum Út fyrir bókina 
(aðgengilegt á facebook) 

 

16.-20. 
nóvember 

Lesið og skilið stutta texta um 
grunnorðaforða daglegs lífs um efni 
sem tengist þekktum aðstæðum og 
áhugamálum 

Vikudagar, mánuðir, og tími Enska fyrir byrjendur 
(skólavefurinn) 

 

23.-27. 
nóvember 

Lesið og skilið stutta texta um 
grunnorðaforða daglegs lífs um efni 
sem tengist þekktum aðstæðum og 
áhugamálum 

Dýraheiti, fjölskyldutengsl, nafnorð Hickory verkefnahefti 
(mms.is) + Work out 

 

30. nóv.-4. 
desember 

[...] stafsett flest algengustu orðin og 
notað algengustu greinarmerki, eins 
og punkta og spurningarmerki. 

Spurnarfornöfn, sagnorð Hickory verkefnahefti + 
work out þar sem við á 

 

7.-11. 
desember 

Skilið einfalt mál er varða hann 
sjálfan og nánasta umhverfi þegar 
talað er skýrt 

Growth mindset - stuttmyndir ClassDojo  

14.-18. 
desember 

Sýnt fram á að hann kann skil á 
ýmsum þáttum sem snúa að 
daglegu lífi svo sem fjölskyldu, 
skóla, frítíma, og hátíðum og áttað 
sig á hvað er líkt og ólíkt því sem 
tíðkast í hans eigin menningu 

Christmas! 
Umræða um jólahátíð á ensku. Hvað 
er líkt og ólíkt t.d. í Ameríku? 
 

Jólaþættir á ensku, 
verkefni af skólavefnum 

 

4.-8. 
janúar 

Skrifað stuttan samfelldan texta um 
efni sem tengjast honum 
persónulega, tengt saman einfaldar 

Ritunarverkefni. Skrifa um jólafríið, 
venjur og upplifanir. 

  



setningar, stafsett flest algengustu 
orðin og notað algengustu 
greinarmerki, eins og punkta og 
spurningarmerki. 

11.-15. 
janúar 

Skilið einfalt mál er varða hann 
sjálfan og nánasta umhverfi þegar 
talað er skýrt 

Framburður og framsögn, upplestur á 
ritunarverkefni í litlum hópum. 

 Símat 

 


