
Kennsluáætlun 
Grunnskóli Húnaþings vestra 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

 

Námsgrein: Enska  

Bekkur/hópur: 6. bekkur  

Kennari: Kristín Ólöf Þórarinsdóttir 

Hæfniviðmið 
Hlustun:  Hlustað eftir einstökum nákvæmum atriðum þegar þörf krefur, eins og t.d. 

tilkynningum og leiðbeiningum við kunnuglegar aðstæður og brugðist við með orðum 

eða athöfnum. 

 

Lesskilningur:  Lesið sér til gagns og gamans auðlesnar bækur og tímarit ætluð ungu fólki 

og fjallað um efni þeirra 

 

Menningarlæsi:  Sýnt fram á að hann þekkir til og skilur allvel ákveðin lykileinkenni í 

menningu viðkomandi mál- og menningarsvæðis sem snúa að daglegu lífi og aðstæðum 

íbúanna, einkum ungs fólks og getur sett sig í þeirra spor 

 

Samskipti:  Sýnt fram á að hann er nokkuð vel samræðuhæfur um efni sem hann þekkir 

vel, beitir máli, framburði, áherslum og hrynjandi af nokkru öryggi. 

 

Frásögn:  Flutt einfalda, undirbúna kynningu á efni sem tengist náminu. 

 

Ritun: Samið texta þar sem ímyndunaraflið fær að njóta sín. 

    

Námshæfni:  Tekið þátt í samvinnu um ýmiss konar viðfangsefni og sýnt öðrum 

tillitssemi.   

 

Helstu námsbækur og gögn: 
 Ready for Action  

 Enskar málfræðiæfngar B 

 tic tac toe 

 Hicory/Dickory/Dock 

 ýmsar léttlestrarbækur/ljósritað efni frá kennara 

 

 



Námsmat: 
Leiðsagnarmat  

 Hlustun:  Hlustað á spurningar og brugðist við með því að svara munnlega eða með 

ákveðinni hreyfingu. 

 Lesskilningur:  Léttlestrarbók lesin og bókakynning unnin.  Umræða um dýr eftir 

lestur í bókinni  Ready for Action (Animals).   

 Samskipti:  Bókakynning og  umræða.   

 Frásögn:   Bókakynning og upplestur á ritunarverkefni um heimilislaus dýr (weird 

animals) 

 Ritun:  Námsfélagar búa til sögu um heimilislaus dýr.  Vinna undirbúin með því að 

gera hugarkort eftir ákveðinni forskrift.      

Námshæfni:  Samvinna námsfélaga við ritunarvinnu um heimilislaus dýr.   

 Sjálfsmat, kynning 

 kennaramat, ritunarvinna um heimilislaus dýr, kynning á breskri menningu, bókakynning 

 stöðumat á málfræði og orðaforða 

 jafningjamat ritunarvinna um heimilislaus dýr, kynning á breskri menningu 

 

 

Ágúst/ September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið 

  Ready for action 1. kafli  
 Enskar málfræðiæfingar B æfing  1 

 

Október 

 
 

 
 Ready for action1. og 2. kafli 
 Enskar málfræðiæfingar B æfing 2 

Viðtalsd. 10. okt starfsdagur 11. okt 

Nóvember   

  Ready for action 2. kafli 
 Enskar málfræðiæfingar B æfing 3 
 ýmislegt efni frá kennara  

 Árshátíðarvika 

Desember  

  Ready for action 2. kafli 
 Enskar málfræðiæfingar B æfing 4 
 Ljósritað efni frá kennara.  

Vika 52 Jólafrí 21. des – 6. jan hjá nemendum 

Janúar   

Vika 1 Starfsdagar 2. og 6. janúar 

Starfsdagar 2. og 6. 
janúar 

 

  Ready for action 2. kafli  
 Enskar málfræðiæfingar B æfing 5, 
 Stöðumat úr Enskum málfræðiæfingum B 1-5 
 Kennaramat úr 2. kafla Ready for action  

Febrúar  

   Ready for action 2. kafli  



   Enskar málfræðiæfingar B æfing 6-8, 

Mars  

  Ready for action 3. kafli 
 Enskar málfræðiæfingar B próf kaflar 6-8 

6. mars - viðtalsdagur  

Áhugasviðsverkefni 
þvert á árganga. 

 

Apríl  

  Ready for action 4. kafli  
 léttlestrarbók  

 

Páskafrí 4. – 13. apríl  

Maí  

  Ready for action 4. kafli  
 léttlestrarbók  
 Kennaramat úr 4. kafla 
 Nemendamat, sjálfsmat, kennaramat: kynning á léttlestrarbók 

 

Starfsnám/val/vordagar 
18. – 28. maí.  

  

 


