
Kennsluáætlanir

Grunnskóli Húnaþings vestra
Góður skóli – gjöful framtíð

Kennsluáætlun

Námsgrein: Enska

Bekkur/hópur: 1. bekkur

Kennari: Laura Ann Howser

Tímabil: 30. ágúst - 31.des. 2021 - 2022

Ef kennsluáætlun er fyllt út t.d. fram að áramótum, kemur uppfærsla við hana eftir áramót, ekki önnur

áætlun eftir áramót. Kennsluáætlun á að ná yfir allt skólaárið að lokum.

Kennsluáætlun getur ekki verið styttri en að næsta viðtals degi.

Kennsluáætlun skal senda ritara og foreldrum í síðasta lagi 20. september og svo eftir hvern viðtals dag

með uppfærslu eftir því sem við á.

Hæfniviðmið
Nauðsynlegt er að skrá hæfniviðmið eins og þau koma fyrir í skólanámskrá á heimasíðu. Í stærðfræði og

lestri er nauðsynlegt að vísa í læsisstefnu / stærðfræðistefnu.

● Að fara eftir einföldum fyrirmælum

● Að heilsa, segja hvað við heitum og hvar við eigum heima

● Að læra um litina

● Að læra um tölustafina

● Að læra um gæludýr

● Að læra um fjölskylduheiti

● Að læra heiti yfir hluti í skólastofu

Að læra um hátíðir, Halloween jól.

Lykilhæfni.
Hér er skráð hvaða lykilhæfni er metin í þessu fagi . Upplýsingar um lykilhæfni og hvað er metið hvenær

má finna á heimasíðu skólans undir flipanum NÁM OG KENNSLA.

● Talað fyrir framan hóp og sagt frá ákveðnu viðfangsefni

● Unnið verkefni eftir munnlegum fyrirmælum

● Unnið eftir einföldum fyrirmælum í máli og myndum.



● Unnið með öðrum í litlum hópum

● Leita sér upplýsinga munnlega í sínu nánasta umhverfi( beðið um aðstoð

Vinni með styrkleika sína

Helstu námsbækur og gögn:
● Let’s learn and play- kennsluleiðbeiningar og verkefnablöð

● Adventure Island- verkefnablöð og orðasjóður

● The very hungry caterpillar

Efni af netinu - Booglesworld og Pinterest

Leiðsagnarmat:
Hvað verður metið, hvernig og hvenær? Kennarar geri grein fyrir í kennsluáætlunum hvernig þeir

hvetji nemendur til að setja sér markmið. Alltaf skal vísa í hæfniviðmið vegna leiðsagnarmats.

● Fyrir áramót: Vinna nemenda og áhugi í tímum metin.

● Eftir áramót: Vinna nemenda og áhugi í tímum metin.

September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið
Að heilsa og segja til nafns.

Að heilsa og segja til nafns.
Vinna með tölurnar 1-10
Vinna með tölurnar 1-10

Október
Vinna með tölurnar 1-10

11. október -
viðtalsdagur

● Foreldrar fylla út sjálfsmat með nemendum fyrir viðtalið á
mentor.

Fjölskyldan
Fjölskyldan/ hugtök sem tengjast skólanum
Halloween

Nóvember
Halloween
Halloween

Að læra ensku heitin yfir nokkra liti
Að læra ensku heitin yfir nokkra liti

Desember
Christmas- fjalla um siði og venjur jólanna í ensku mælandi
löndum og unnin verkefni út frá því



Christmas- fjalla um siði og venjur jólanna í ensku mælandi
löndum og unnin verkefni út frá því

● Christmas - fjalla um siði og venjur jólanna í ensku mælandi
löndum og unnin verkefni út frá því

Jólafrí 17. des – 4. jan
hjá nemendum

Janúar
Starfsdagar 3. og 4.

janúar
19. janúar –
viðtalsdagur.

● Foreldrar fylla út sjálfsmat með nemendum fyrir viðtalið á
mentor
Ljúka við verkefni sem eru eftir í möppu.  Fara í Number cat

Vinna með gæludýr
Vinna með gæludýr
Vinna með gæludýr

Febrúar
Vinna með gæludýr
Vinna með gæludýr

Vinna með gæludýr
The very hungry caterpillar

Mars
The very hungry caterpillar

21. mars - viðtalsdagur

The very hungry caterpillar
The very hungry caterpillar
The very hungry caterpillar

Apríl
Páskafrí 8. - 18. apríl

Vinna með ævintýri og kenna þeim að hlusta á ævintýri á ensku.

Maí
Vinna með ævintýri og kenna þeim að hlusta á ævintýri á ensku
When is your Birthday?  Farið yfir hvernig við spyrjum og svörum

When is your Birthday?  Farið yfir hvernig við spyrjum og svörum



Kennsluáætlanir

Grunnskóli Húnaþings vestra
Góður skóli – gjöful framtíð

Kennsluáætlun

Námsgrein: Enska

Bekkur/hópur: 2. bekkur

Kennari: Laura Ann Howser

Tímabil: 30. ágúst  - 27. maí 2021 - 2022

Ef kennsluáætlun er fyllt út t.d. fram að áramótum, kemur uppfærsla við hana eftir áramót, ekki önnur

áætlun eftir áramót. Kennsluáætlun á að ná yfir allt skólaárið að lokum.

Kennsluáætlun getur ekki verið styttri en að næsta viðtals degi.

Kennsluáætlun skal senda ritara og foreldrum í síðasta lagi 20. september og svo eftir hvern viðtals dag

með uppfærslu eftir því sem við á.

Hæfniviðmið
Nauðsynlegt er að skrá hæfniviðmið eins og þau koma fyrir í skólanámskrá á heimasíðu. Í stærðfræði og

lestri er nauðsynlegt að vísa í læsisstefnu / stærðfræðistefnu

● Að fara eftir einföldum fyrirmælum

● Að heilsa, segja hvað við heitum og hvar við eigum heima

● Að læra um litina

● Að læra um tölustafina

● Að læra um gæludýr

● Að læra um fjölskylduheiti

● Að læra heiti yfir hluti í skólastofu

● Að læra um hátíðir, Halloween jól

Lykilhæfni.
Hér er skráð hvaða lykilhæfni er metin í þessu fagi . Upplýsingar um lykilhæfni og hvað er metið hvenær

má finna á heimasíðu skólans undir flipanum NÁM OG KENNSLA



● Talað fyrir framan hóp og sagt frá ákveðnu viðfangsefni

● Unnið verkefni eftir munnlegum fyrirmælum

● Unnið eftir einföldum fyrirmælum í máli og myndum.

● Unnið með öðrum í litlum hópum

● Leita sér upplýsinga munnlega í sínu nánasta umhverfi( beðið um aðstoð

● Vinni með styrkleika sína

Helstu námsbækur og gögn:
● Let’s learn and play

● Adventure Island, orðasjóður og vinnublöð

● Right on!

● Walking through the jungle

● Spring - þemaverkefni um vorið

● Efni af netinu Booglesworld og Pinterest

Leiðsagnarmat:
Hvað verður metið, hvernig og hvenær? Kennarar geri grein fyrir í kennsluáætlunum hvernig þeir

hvetji nemendur til að setja sér markmið. Alltaf skal vísa í hæfniviðmið vegna leiðsagnarmats.

● Fyrir áramót: Vinna nemenda og áhugi í tímum metin.

● Eftir áramót: Vinna nemenda og áhugi í tímum metin.

September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið
● Að heilsa og kveðjast, segja hvað þau eru gömul og rifja upp

litina.
● Vinna með orð yfir dýr og liti
● Vinna með orð yfir dýr og liti
● Vinna með orð yfir dýr og liti

Október
● Vinna með tölurnar frá 1-20

11. október -
viðtalsdagur

● Foreldrar fylla út sjálfsmat með nemendum fyrir viðtalið á
mentor.

● Vinna með tölurnar frá 1-20
● Læra nokkur orð yfir líkamshluti
● Halloween

Nóvember
● Halloween
● Vinna með orð yfir leikföng og fara í leikinn Veiðimann og kenna

þeim Do you have a/an.



● Little Red Riding Hood
● Little Red Riding Hood

Desember
● Little Red Riding Hood
● Christmas

● Christmas
Jólafrí 17. des – 4. jan

hjá nemendum
Janúar

Starfsdagar 3. og 4.
janúar

19. janúar –
viðtalsdagur.

● Foreldrar fylla út sjálfsmat með nemendum fyrir viðtalið á
mentor

● Farm animals

● Farm animals
● Farm animals

Febrúar
● Walking through the jungle
● Walking through the jungle

● Walking through the jungle
● Vinna með verkefnið My Zoo sem tengist Walking through the

jungle
Mars

● Fara í leikinn í kennslustofunni bls. 11- Adventure Island
21. mars - viðtalsdagur ●

● Vinna með bókina Right on!
● Vinna með bókina Right on!
● Þjálfa okkur í talmáli 2x2 saman um hluti sem skipta okkur máli.

Efni fengið af netinu.
● Vinna með bókina Right on!

Apríl
Páskafrí 8. - 18. apríl

● Nota samskiptaleiki



● Spjaldtalva- vinna í enskuforriti
Maí

● Spring - vinna með þemaverkefni
● Spring - vinna með þemaverkefni

● Spring - vinna með þemaverkefni
● Ljúka við verkefni sem eru eftir.



Kennsluáætlanir

Grunnskóli Húnaþings vestra
Góður skóli – gjöful framtíð

Kennsluáætlun

Námsgrein:  Enska

Bekkur/hópur: 3. bekkur

Kennari:  Laura Ann Howser

Tímabil: 30. ágúst  - 27. maí 2021 - 2022

Ef kennsluáætlun er fyllt út t.d. fram að áramótum, kemur uppfærsla við hana eftir áramót, ekki önnur

áætlun eftir áramót. Kennsluáætlun á að ná yfir allt skólaárið að lokum.

Kennsluáætlun getur ekki verið styttri en að næsta viðtals degi.

Kennsluáætlun skal senda ritara og foreldrum í síðasta lagi 20. september og svo eftir hvern viðtals dag

með uppfærslu eftir því sem við á.

Hæfniviðmið
Nauðsynlegt er að skrá hæfniviðmið eins og þau koma fyrir í skólanámskrá á heimasíðu. Í stærðfræði og

lestri er nauðsynlegt að vísa í læsisstefnu / stærðfræðistefnu.

● Að fara eftir einföldum fyrirmælum

● Að heilsa, segja hvað við heitum og hvar við eigum heima

● Að læra um litina

● Að læra um tölustafina

● Að læra um gæludýr

● Að læra um fjölskylduheiti

● Að læra heiti yfir hluti í skólastofu

● Að læra um hátíðir, Halloween jól

Lykilhæfni.
Hér er skráð hvaða lykilhæfni er metin í þessu fagi . Upplýsingar um lykilhæfni og hvað er metið hvenær

má finna á heimasíðu skólans undir flipanum NÁM OG KENNSLA.

● Tekið virkan þátt í umræðum þegar við á

● Unnið sjálfstætt eftir verklýsingu við úrlausn verkefna

● Unnið eftir fyrirmælum og sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum

● Unnið með öðrum að skipulögðum verkefnum og tekið leiðsögn á jákvæðan hátt



● Leitað upplýsingum með ólíkum miðlum með leiðsögn

● Unnið með styrkleika sína.

Helstu námsbækur og gögn:
● Let’s learn and play

● Adventure Island, orðasjóður og vinnublöð

● Right on!

● Winnie the witch

● Spring - þemaverkefni um vorið

● Efni af netinu Booglesworld og Pinterest

● Stílabók  til að skrifa í glósur og texta.

● Play with english forrit í spjaldtölvu.

Leiðsagnarmat:
Hvað verður metið, hvernig og hvenær? Kennarar geri grein fyrir í kennsluáætlunum hvernig þeir

hvetji nemendur til að setja sér markmið. Alltaf skal vísa í hæfniviðmið vegna leiðsagnarmats.

● Fyrir áramót: Vinna nemenda og áhugi í tímum metin.

● Eftir áramót: Vinna nemenda og áhugi í tímum metin.

September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið
● Vinna með verkefni Words I know

● Vinna með verkefni Words I know
● Föt og upprifjun á líkamsheitum. Unnið verkefni í hópavinnu og

verkefni í stílabók.
● Föt og upprifjun á líkamsheitum. Unnið verkefni í hópavinnu og

verkefni í stílabók.
Október

● Föt og upprifjun á líkamsheitum. Unnið verkefni í hópavinnu og
verkefni í stílabók.

11. október -
viðtalsdagur

● Foreldrar fylla út sjálfsmat með nemendum fyrir viðtalið á
mentor.

● Föt og upprifjun á líkamsheitum. Unnið verkefni í hópavinnu og
verkefni í stílabók.

● Föt og upprifjun á líkamsheitum. Unnið verkefni í hópavinnu og
verkefni í stílabók.

● Winnie the witch
Nóvember

● Halloween/ Winnie the witch



● Halloween /Winnie the witch

● Unnið áfram með líkamsheiti og föt
● Unnið áfram með líkamsheiti og föt

Desember
● Unnið áfram með líkamsheiti og föt
● Unnið áfram með líkamsheiti og föt

● Christmas
Jólafrí 17. des – 4. jan

hjá nemendum
Janúar

Starfsdagar 3. og 4.
janúar

19. janúar –
viðtalsdagur.

● Foreldrar fylla út sjálfsmat með nemendum fyrir viðtalið á
mentor

● Unnið áfram með líkamsheiti og föt

● Unnið áfram með líkamsheiti og föt
● Klárutími ljúka við verkefni sem eru eftir

Febrúar
● Right on!
● Right on!

● Right on!
● Valentines day.

Mars
●

21. mars - viðtalsdagur ●

● Heimili og húsmunir
● Heimili og húsmunir
● Vinna verkefni úr Adventure Island
● Right on!

Apríl



Páskafrí 8. - 18. apríl
● Matur - vinna með matseðla með því að fara í veitinghúsaleik.

● Matur - vinna með matseðla með því að fara í veitinghúsaleik.
● Right on!

Maí
● Right on!
● Ljúka við verkefni sem eru eftir.

● Spring verkefni
● Spring verkefni



Kennsluáætlanir

Grunnskóli Húnaþings vestra
Góður skóli – gjöful framtíð

Kennsluáætlun

Námsgrein: Enska

Bekkur/hópur: 4.bekkur

Kennari: Laura Ann Howser

Tímabil: 30. ágúst  - 27. maí 2021 - 2022

Ef kennsluáætlun er fyllt út t.d. fram að áramótum, kemur uppfærsla við hana eftir áramót, ekki önnur

áætlun eftir áramót. Kennsluáætlun á að ná yfir allt skólaárið að lokum.

Kennsluáætlun getur ekki verið styttri en að næsta viðtals degi.

Kennsluáætlun skal senda ritara og foreldrum í síðasta lagi 20. september og svo eftir hvern viðtals dag

með uppfærslu eftir því sem við á.

Hæfniviðmið
Nauðsynlegt er að skrá hæfniviðmið eins og þau koma fyrir í skólanámskrá á heimasíðu. Í stærðfræði og

lestri er nauðsynlegt að vísa í læsisstefnu / stærðfræðistefnu.

● Að fara eftir einföldum fyrirmælum

● Að heilsa, segja hvað við heitum og hvar við eigum heima

● Að læra um litina

● Að læra um tölustafina

● Að læra um gæludýr

● Að læra um fjölskylduheiti

● Að læra heiti yfir hluti í skólastofu

● Að læra um hátíðir, Halloween jól



Lykilhæfni.
Hér er skráð hvaða lykilhæfni er metin í þessu fagi . Upplýsingar um lykilhæfni og hvað er metið hvenær

má finna á heimasíðu skólans undir flipanum NÁM OG KENNSLA.

● Talað fyrir framan hóp og sagt frá ákveðnu viðfangsefni

● Unnið sjálfstætt eftir verklýsingu við úrlausn verkefna

● Unnið eftir fyrirmælum og sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum

● Unnið með öðrum að skipulögðum verkefnum

● Leitað sér upplýsinga í námi í ólíkum miðlum

● Borið ábyrgð á að hefja vinnu þegar til þess er ætlast

Helstu námsbækur og gögn:
● Let:s learn and play

● Adventure Island, orðasjóður og verkefnablöð.

● Hickory, Dickory

● Bookless beginner

● Jack and the beanstalk

● Bom, Bom from Bommyland - story line verkefni

● Efni af netinu Booglesworld og Pinterest

● Stílabók A5 til að skrifa í glósur og texta.

● English is fun

● Play with english - forrit í spjaldtölvu

Leiðsagnarmat:
Hvað verður metið, hvernig og hvenær? Kennarar geri grein fyrir í kennsluáætlunum hvernig þeir

hvetji nemendur til að setja sér markmið. Alltaf skal vísa í hæfniviðmið vegna leiðsagnarmats.

● Fyrir áramót:  Vinna nemenda og áhugi í tímum metin.

● Eftir áramót:  Vinna nemenda og áhugi í tímum metin.

September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið
● Mixed up monster story - Bookless beginner

● Mixed up monster story - Bookless beginner
● Mixed up monster story - Bookless beginner



● Mixed up monster story - Bookless beginner
● Mixed up monster story - Bookless beginner

Október
● Mixed up monster story - Bookless beginner

11. október -
viðtalsdagur

● Foreldrar fylla út sjálfsmat með nemendum fyrir viðtalið á
mentor.

● Mixed up monster story - Bookless beginner
● Halloween
● Halloween

Nóvember
● Bom Bom from Bommyland- story line
● Bom Bom from Bommyland - story line

● Bom Bom from Bommyland - Story line
● Bom Bom from Bommyland - Story line

Desember
● Hickory
● Christmas

● Christmas
Jólafrí 17. des – 4. jan

hjá nemendum
Janúar

Starfsdagar 3. og 4.
janúar

19. janúar –
viðtalsdagur.

● Foreldrar fylla út sjálfsmat með nemendum fyrir viðtalið á
mentor

● Fara yfir vikudaga og mánuðina.  Vinna í spjaldtölvum.

● Fara yfir vikudaga og mánuðina.  Vinna í spjaldtölvum.
● Winter
● Winter

Febrúar
● Jack and the beanstalk



● Jack and the beanstalk

● Jack and the beanstalk
● Jack and the beanstalk

Mars
● Jack and the beanstalk

21. mars - viðtalsdagur ●

● Jack and the beanstalk
● Hickory

Apríl
Páskafrí 8. - 18. apríl

7. apríl ● Hickory

28. apríl ● Hickory
Maí

● Matseðill- veitingahúsaleikur
● Matseðill- veitingahúsaleikur

● Ljúka við verkefni sem eru eftir




