
Vorönn 2020 

Vika 1 Starfsdagur Jólaverkefni ljúka við 
þetta 

Lesskilningur – The three 
little pigs – Þau lesa 
söguna í paravinnu hafa 
með sér orðabók.  Þýða 
orð sem þau skilja ekki.  
Vinna verkefni. 

Ritun 
The desert – write as 
many sentences as you 
can about the picture 
 

Vika 2 Málfræði 
Orð dagsins – bushfire – 
what does the word 
means.  Krossorðaglíma 
gera á töflu og þau finna 
orð úr textanum sem ég 
læt þau hafa. Líma 
textann inn í stílabók.  

Talþjálfun/English is fun- 
þemabók. 
How‘s it‘s going – talefni 
úr booglesworld – tekur 
15 mínútur 
English is fun: Months 

Lesskilningur – 
The three little pigs – Þau 
lesa söguna í paravinnu 
hafa með sér orðabók.  
Þýða orð sem þau skilja 
ekki.  Vinna verkefni. 

Ritun 
Medievel town - – write 
as many sentences as you 
can about the picture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vika 3 Málfræði 
Fara yfir spurnarorðin í 
ensku á bls. 8 – 9. Þau 
vinna bls.  

Talþjálfun/English is fun- 
þemabók 
How‘s it‘s going – talefni 
úr booglesworld – tekur 
15 mínútur 
 
 
English is fun: Months 
 
 
 
 

Lesskilningur 
The three little pigs – Þau 
lesa söguna í paravinnu 
hafa með sér orðabók.  
Þýða orð sem þau skilja 
ekki.  Vinna verkefni 

Ritun 
Farm life - write as many 
sentences as you can 
about the picture 
 

Vika 4 Málfræði 
Sögnin að eiga / hafa bls. 
10 – 11.  Fara yfir hvernig 
sögnin beygist þau lesa 
yfir og prófa að beyga án 
þess að hafa bókina fyrir 
framan sig.  Vinna bls. 10-
11. 

Talþjálfun/English is fun- 
þemabók 
Panta á veitingastað.  
Athuga með form fyrir 
það. 
Vinna í talþjálfun í 15 
mínútur 
English is fun: Months 
 
 
 
 
 
 

Lesskilningur 
A letter from Harry – þau 
lesa söguna í paravinnu 
hafa með sér orðabók.  
Þýða orð sem þau skilja 
ekki. Vinna verkefni 

Ritun 
Watch a short picture  
about Mr. Bean – and 
write 8-10 sentences to 
describe what is 
happening  in the picture. 

 

 



Vika 5 Málfræði 
Enskar forsetningar bls. 
12 -15.   Fara vel yfir 
forsetningarnar í ensku og 
þau vinna kaflann. 

Talþjálfun/English is fun- 
þemabók 
Making plans- receiver 
and caller sheet.  Nota 
þykustu síma og blöð til 
að vinna eftir. 
 
 
 
 
 

Lesskilningur 
A letter from Harry – þau 
lesa söguna í paravinnu 
hafa með sér orðabók.  
Þýða orð sem þau skilja 
ekki. Vinna verkefni 

Ritun 
Orð dagsins:  orð sem 
kemur fyrir í fréttum 
þessa viku. 
Mr. Bean   - setja þau 2x2 
saman og þau lesa upp 
fyrir hvort annað 
lýsinguna á myndinni. 

Vika 6 Málfræði 
Enskar forsetningar 
Finna fleiri verkefni sem 
fjalla um forsetningar. 

Talþjálfun/English is fun- 
þemabók 
Animals unnin verkefni í 
bókinn – English is fun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesskilningur 
A letter from Harry – þau 
lesa söguna í paravinnu 
hafa með sér orðabók.  
Þýða orð sem þau skilja 
ekki. Vinna verkefni 

Ritun 
Titanic - - write as many 
sentences as you can 
about the picture 
 

 

 

 



Vika 7 Málfræði 
Persónufornöfn – Fara yfir 
hvað eru persónufornöfn í 
ensku og þau vinna bls. 16 
- 17 

Talþjálfun/English is fun- 
þemabók 
Finna orð sem er mikið 
notað í þessari viku 
 
Animals unnin verkefni í 
bókinn – English is fun 
 
 
 
 
 
 

Lesskilningur 
My pet budgie- – þau lesa 
söguna í paravinnu hafa 
með sér orðabók.  Þýða 
orð sem þau skilja ekki. 
Vinna verkefni 

Ritun 
A viking long ship - write 
as many sentences as you 
can about the picture 
 

Vika 8 Málfræði 
Sögnin to be að vera.  
Fara yfir beyginguna á 
sögninni to be – þau æfa 
sig 2x2 og vinna síðan bls . 
19 
 

Talþjálfun/English is fun- 
þemabók 
Super words you can use 
a word book og Ipad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesskilningur 
My pet budgie- – þau lesa 
söguna í paravinnu hafa 
með sér orðabók.  Þýða 
orð sem þau skilja ekki. 
Vinna verkefni 

Ritun 
Cowboys - write as many 
sentences as you can 
about the picture 
 



 

 

Vika 9 Málfræði 
Unnið með samsetta 
nútíð – ing.  Fara yfir 
regluna.  Vinna verkefni 
bls. 21 – 23. 

Talþjálfun/English is fun- 
þemabók 
Super words you can use 
a word book og Ipad 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesskilningur 
My pet budgie- – þau lesa 
söguna í paravinnu hafa 
með sér orðabók.  Þýða 
orð sem þau skilja ekki. 
Vinna verkefni 

Ritun 
Ég vel stutta mynd sem 
þau horfa á .  Þau skrifa 3-
5 setningar um myndina.  
setjast 2x2 saman og lesa 
fyrir hvort annað. 

Vika 10 Málfræði 
Prófin eru aftast í bókinni 
og þau vinna prófin og 
eitt og eitt og ég fer yfir 
þau. 

Talþjálfun/English is fun- 
þemabók 
Can I bug you for a sec 
2x2 vinna saman og 
komast að niðurstöðu 
með því að horfa ekki á 
blaðið hjá hvort öðru. 
 
 
 
 
 
 

Lesskilningur 
Dinasour - þau lesa 
söguna í paravinnu hafa 
með sér orðabók.  Þýða 
orð sem þau skilja ekki. 
Vinna verkefni 

Ritun 
Dinasour pictures write as 
many sentences as you 
can about the pictures. 
You can choose two 
pictures to write about 

 



Vika 11 Málfræði 
Prófin eru aftast í bókinni 
og þau vinna prófin og 
eitt og eitt og ég fer yfir 
þau. Vinna í Hickory,, 
þegar þau eru búin. 

Talþjálfun/English is fun- 
þemabók 
Finna orð sem er mikið 
notað í þessari viku 
 
English is fun – Vinna 
heftið Time 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesskilningur 
Dinasours - þau lesa 
söguna í paravinnu hafa 
með sér orðabók.  Þýða 
orð sem þau skilja ekki. 
Vinna verkefni 

Ritun 
Dinasour pictures write as 
many sentences as you 
can about the pictures. 
You can choose two 
pictures to write about 

Vika 12 Málfræði 
Vinna með samheiti – 
nota verkefni af 
booglesworld . Hickory 
þegar þau eru búin.  Hafa 
líka aukaverkefni fyrir þau 
duglegu. 

Talþjálfun/English is fun- 
þemabók 
Finna orð sem er mikið 
notað í þessari viku 
 
English is fun – Vinna 
heftið Time 
 
 
 
 
 
 
 

Lesskilningur 
Dinasours - þau lesa 
söguna í paravinnu hafa 
með sér orðabók.  Þýða 
orð sem þau skilja ekki. 
Vinna verkefni 

Ritun 
Þau fá umslag með 
niðurklipptum orðum.  
Hlusta á lagið Streets of 
London.  Þau setja saman 
orðin í rétta röð fá 
textann og athuga hvort 
það sé rétt raðað niður 
hjá þeim. 



 

Vika 13 Málfræði 
Vinna með andheiti – taka 
verkefni af booglesworld . 
Fara í hickory eða 
aukaverkefni sem að ég 
útbý. 

Talþjálfun/English is fun- 
þemabók 
Have you seen Jack? 
Booglesworld 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesskilningur 
Making bubbles - þau lesa 
söguna í paravinnu hafa 
með sér orðabók.  Þýða 
orð sem þau skilja ekki. 
Vinna verkefni 

Ritun 
Horfa á frétta skot sem 
þau síðan skrifa um í 
bókina sína. Athuga með 
BBC eða  CNN.  Nota Ipad 
í þessu verkefni og þau 
vinna 2x2 saman. 

Vika 14 Málfræði 
Athuga með 
þjálfunarverkefni í 
málfræði.  Setja inn í 
þennan ramma um leið og 
ég finn það 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talþjálfun/English is fun- 
þemabók 
 
Have you seen Jack? 
Booglesworld 
 

Lesskilningur 
Making bubbles - þau lesa 
söguna í paravinnu hafa 
með sér orðabók.  Þýða 
orð sem þau skilja ekki. 
Vinna verkefni 

Ritun 
Mediviel tournament - 
write as many sentences 
as you can about the 
picture 
  



 

Vika 15 Málfræði 
Athuga með 
þjálfunarverkefni í 
málfræði.  Setja inn í 
þennan ramma um leið og 
ég finn það 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talþjálfun/English is fun- 
þemabók 
Orð dagsins:  Finna orð 
sem er mikið notað í 
þessari viku 
English is fun –Food. 

Lesskilningur 
Making bubbles - þau lesa 
söguna í paravinnu hafa 
með sér orðabók.  Þýða 
orð sem þau skilja ekki. 
Vinna verkefni 

Ritun 
Animals- write as many 
sentences as you can 
about the picture 
 

Vika 16 Málfræði 
Athuga með 
þjálfunarverkefni í 
málfræði.  Setja inn í 
þennan ramma um leið og 
ég finn það 
 
 
 
 
 
 

Talþjálfun/English is fun- 
þemabók 
Finna orð sem er mikið 
notað í þessari viku 
 
English is fun –Food. 

Lesskilningur 
Listen first – Vinna með 
hlustun og lestur og 
verkefni. 

Ritun 
Shearing sheeps - write as 
many sentences as you 
can about the picture 
 

 

 



Vika 17 Málfræði 
Athuga með 
þjálfunarverkefni í 
málfræði.  Setja inn í 
þennan ramma um leið og 
ég finn það 
 
 
 
 
 
 
 

Talþjálfun/English is fun- 
þemabók 
Giving directions - 
Booglesworld 

Lesskilningur 
Listen first – Vinna með 
hlustun og lestur og 
verkefni. 

Ritun 
Þau fá stutta frásögn – 
vinna 2x2 lesa hana yfir 
og skrifa um hana nokkra 
málsgreinar um hvað er 
frásögnin, hverjar eru 
aðalpersónur í 
frásögninni. 

Vika 18 Málfræði 
Athuga með 
þjálfunarverkefni í 
málfræði.  Setja inn í 
þennan ramma um leið og 
ég finn það 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talþjálfun/English is fun- 
þemabók 
Going for a bite - 
Booglesworld 

Lesskilningur 
 Listen first – Vinna með 
hlustun og lestur og 
verkefni. 

Ritun 
Orð dagsins.  
Þau fá stutta frásögn – 
vinna 2x2 lesa hana yfir 
og skrifa um hana nokkra 
málsgreinar um hvað er 
frásögnin, hverjar eru 
aðalpersónur í 
frásögninni. 

 

 



Vika 19 Málfræði 
Athuga með 
þjálfunarverkefni í 
málfræði.  Setja inn í 
þennan ramma um leið og 
ég finn það 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talþjálfun/English is fun- 
þemabók 
Klárutímar fyrir óunnin 
verkefni 

Lesskilningur 
Listen first – Vinna með 
hlustun og lestur og 
verkefni. 

Ritun 
Klárutímar fyrir óunnin 
verkefni 

Vika 20 Málfræði 
Athuga með 
þjálfunarverkefni í 
málfræði.  Setja inn í 
þennan ramma um leið og 
ég finn það 
 
 
 
 
 
 
 

Talþjálfun/English is fun- 
þemabók 
Klárutímar fyrir óunnin 
verkefni 

Lesskilningur 
 Listen first – Vinna með 
hlustun og lestur og 
verkefni. 

Ritun  
Klárutímar fyrir óunnin 
verkefni 

 

 



 

 

 

Unnið með sömu hæfniviðmið sem er hér efst á blaði.  Það er unnið með fimm þætti sem skiptast niður á skóladagana.  

Málfræði: unnið með  Málfræði A og ýmis aukaverkefni af netinu. Taka orð dagsins í upphafi viku.  Þau skrifa þetta orð hjá 

sér- við spáum í merkinguna. Lesskilningur – Unnið með sögur og efni úr blöðum og bókum  og af netinu. Talþjálfun – sett 

upp ýmsar aðstæður þar sem þau þurfa að nota ensku – unnið í para- og hópvinnu reyna að virkja alla – á móti þessu er 

unnið með vinnuhefti úr efninu English is fun.  Ritun – Nota myndir og hluti,  tilbúin ljósrituð ritunarverkefni af netinu, gera 

úrdrátt úr greinum , sýna þeim stutt myndskeið í tölvu sem þau þurfa að skrifa um- stílabækur, orðabækur og spjaldtölvur.  

Aukabók er Hickory....... 

Markmið: 

 Hlustað eftir einstökum nákvæmum atriðum þegar þörf krefur og brugðist við með athöfnum eða orðum 

 Fundið lykilupplýsingar texta í þeim tilgangi að nýta í verkefnavinnu. 

 Lesið sér til gagns og gamans auðlesnar bækur og tímarit ætluð ungu fólki og fjallað um efni þeirra og skilið leiðbeiningar og upplýsingar 

um það sem snertir daglegt líf, t.d. tómstundir og ferðalög. 

 Tekið þátt í óformlegu spjalli um áhugamál sín og daglegt líf. 

 Bjargað sér við algengar aðstæður t.d. í verslunum, á veitingastöðum og á ferðalögum. 

 Notað málið sem samskiptamiðil í kennslustundum og undirbúið,tekið og veitt viðtal. 

 Tekið þátt í samvinnu um ýmiss konar viðfangsefni og sýnt öðrum tillitssemi. 

 Beitt sjálfsmati og tekið þátt í jafningarmati á raunsæjan hátt og veitt sanngjarna endurgjöf með stuðningi frá kennara. 

 Tökum orð dagsins einu sinni í viku 

 


