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Tímar á viku: 3 

Kennsluaðferðir og skipulag. 
 

Leiðir: Kennsluaðferðir miðast við að þjálfa skilning (hlustun og lestur) og leikniþætti (skrift og tal). Í kennslustundum verður lesið upphátt og í 

hljóði úr lesbók ásamt því að lesnar verða smásögur og unnin verkefni úr þeim. Hlustunaræfingar úr kennslubók verða unnar reglulega ásamt 

því að nemendur vinna spjaldtölvu  verkefni þar sem reynir á talað mál og framsögn. Unnið verður með lesskilnings verkefni ásamt 

málfræðiæfingum úr vinnubók og öðru fjölrituðu efni. Nemendur taka þátt í hópavinnu og vinna þemaverkefni. 

 

Hæfniviðmið     Viðfangsefni       Námsefni Námsmat 

Nemandi getur:  
Hlustun 
• skilið það mál sem notað er í kennslustofunni og brugðist við með   
orðum eða athöfnum. 
• fylgt meginþræði í einföldum frásögnum um kunnuglegt efni með 
stuðningi, t.d. af myndum, hlutum eða líkamsmáli og notað sér 
upplýsingarnar í eigin verkefni. 
• fylgst með einföldu efni í myndmiðlum og úr heimi 
dægurmenningar sem er kunnuglegt úr heimi barna og unglinga og 
greint frá því helsta. 
Lesskilningur 
• skilið megininntak í stuttum einföldum frásögnum dagblaða, 
tímarita og netmiðla með stuðningi, t.d. af myndum. • fundið 

Hlustunarverkefni tengd 
hverjum kafla í lesbók. 
Lesskilningsverkefni unnin 
reglulega í kennslustund. Ýmis 
ritunarverkefni, þar sem reynir 
á setningagerð, orðaforða og 
málfræði. Frásagna verkefni, 
viðtöl og fleiri verkefni þar sem 
nemendur þurfa að tjá sig á 
enskri tungu. 
Þemaverkefni tengt menningar 
svæðum með ensku sem fyrsta 

Ready for action – lesbók.. 
Ýmis ritunar verkefni úr lesbók. 
Ýmiss lesskilnings verkefni. 
Hlustunar verkefni úr lesbók. 
Talað mál og frásagna verkefni. 

A year of fun + verkefnahefti. 

Lesa ”Peter Pan” + verkefni og 

horft á myndina. 

Orðaforða plakat.  

”Transilvania 3”. 

”Treasure Island”. 

Hæfniviðmið metin jafnt 
og þétt allt skólaárið með 
verkefnum sem tengd eru 
við hæfniviðmið. 

Hlustunaræfingar. 

Ritunaræfingar í lesbók 
ásamt öðrum 
ritunarverkefnum. 

Lesskilningsverkefni. 

Munnleg verkefni – talað 
mál og framsögn. 
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afmarkaðar upplýsingar í einföldum texta og nýtt sér í 
verkefnavinnu. 
• lesið sér til gagns og gamans stuttar, einfaldar bækur og 
fræðsluefni fyrir börn og unglinga og rætt efni þeirra með stuðningi 
kennara eða skólasystkina. 
Samskipti 
• spurt og svarað á einfaldan hátt um það sem stendur honum 
næst. 
• skipst á upplýsingum og skoðunum við skólasystkini og kennara 
um efni tengt náminu. 
• tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið samtalsæfingar. 
Frásögn 
• sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, áhugamálum og 
nánasta umhverfi á einfaldan hátt. 
• endursagt og lýst atburðum eða reynslu á einfaldan hátt með 
stuðningi hluta, mynda, tónlistar o.s.frv. 
• flutt atriði, sagt stutta sögu eða lesið upp eiginn texta sem hann 
hefur haft tækifæri til að æfa. 
Ritun 
• skrifað texta með orðaforða úr efnisflokkum sem fengist er við 
með stuðningi frá mynd, hlut eða gátlista. 
• lýst í einföldu máli því sem næst honum er, fjölskyldu, 
áhugamálum, vinum og umhverfi. 
• skrifað einföld skilaboð, smáskilaboð og tölvupóst. 
• samið stuttan texta frá eigin brjósti með stuðningi mynda, hluta, 
tónlistar o.s.frv. 
Menningarlæsi 
• sýnt fram á að hann þekkir nokkuð til ytri umgjarðar 
menningarsvæðisins, s.s. landfræðilegrar legu, staðhátta og þekktra 
staða. 
• sýnt fram á að hann þekkir til þátta sem einkenna barna- og 
unglingamenningu viðkomandi málsvæðis, s.s. söguhetja 
barnabóka, leikja, söngva og ævintýra. 

tungumál. Námshæfni: Lögð er 
áhersla á vönduð vinnubrögð, 
góða ástundun, áhuga og skil á 
heimavinnu sem og 
verkefnum. 
 
 
 
 

”Pocahontas”. 

A special day plakat. Toontastic 

verkefni. ”A Christmas Carol”. 

”Zorro”. ”Oliver Twist”. 

”Heroes” 

English-e-reader.net 
Englishforeveryone.org 
 
 
 

Málfræði verkefni og 
málfræðipróf. 

Hópavinna, virkni, áhugi, 
fjölbreytni, hegðun, 
vinnubrögð, geta o.þ.h. 

 



Námsáætlun           6. bekkur                       

 

 

• sýnt fram á að hann áttar sig á að mörg algeng orð í erlenda 
tungumálinu eru lík og skyld öðrum sem hann þekkir. 
Námshæfni 
• beitt einföldum námsaðferðum til að auðvelda námið, t.d. nýtt 
sér titil á texta eða myndir sem fylgja til að auðvelda skilning á 
inntaki. 
• beitt sjálfsmati sem tengist viðfangsefnum námsins með stuðningi 
kennara eftir því sem þörf krefur, • tengt ný viðfangsefni eigin 
reynslu og þekkingu. 
• tekið þátt í hóp- og tvenndarvinnu, hlustað á og tekið tillit til þess 
sem aðrir hafa að segja. 
• nýtt sér hjálpartæki, s.s. einfaldar orðabækur , veforðasöfn, 
leiðréttingarforrit og leitarvélar. 

 
Grunnþættir menntunar. 

 
 

Grunnþáttur Áhersluþættir grunnþátta menntunar 

Læsi: Geti lesið einfalda texta um efni sem tengist þekktum aðstæðum eða áhugamálum - geti notað hugtök sem unnið hefur 

verið með og tjáð sig um einföld efni í ræðu og riti - öðlast betri færni í að lesa texta á ensku og að skrifa niður hugsanir frá 

sjálfum sér. 

Sjálfbærni: Átti sig á mikilvægi hvers og eins í að skapa samábyrgt samfélag - læra að þau eru ábyrg fyrir sinni hegðun í kennslustundum 

og fyrir sinni vinnu. Einnig þurfa nemendur að takast á við ýmis álitamál og önnur mál sem upp koma.  



Námsáætlun           6. bekkur                       

 

 

Heilbrigði og velferð: Fái tækifæri til að vinna út frá styrkleikum og áhuga - vinna í textum tengdum heilbrigði og þurfa að tjá sig um sínar skoðanir. 

Lýðræði og mannréttindi: Hafi val um ýmislegt sem við kemur verkefnavinnu - geta þá valið eftir áhugasviði. Nemendur velja sér einnig kjörbækur og 

svo eru stærri verkefni sem nemendur vinna út frá áhugasviði. 

Jafnrétti: Þjálfist í samvinnu og læri að hlusta á og virða framlag annarra - taki þátt í jafningjamati sem hluta af námsmati  - hópa-og 

paravinnu. Þar þurfa nemendur að vinna hlusta og virða skoðanir annara. 

Sköpun: Fái tækifæri til að nota ensku á skapandi hátt og nýti fjölbreytta hæfileika sína við úrlausn verkefna - vinna ýmis verkefni þar 

sem reynir á sköpun. Eins  og veggspjöld, sögugerð og önnur textagerð, myndbandagerð og önnur leiklist. 

 

 

 
  

  

   

  

 


