
 
 

Kennsluáætlun haustið 2018-2019 
 

Fag: Enska 

Bekkur: 3.  

Kennarar: Helga, Jóna Kristín og Laufey 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24. ágúst 

Að nemandi geti: 

Spurt og svarað á einfaldan hátt um það sem 

stendur honum næst. 

Tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið 

samtalsæfingar.  

Tengt ný viðfangsefni eigin þekkingu og reynslu. 

Speak Out bls. 1-3 

(Good morning and 

goodbye). 

Work Out bls. 1-4 

Markmið: Heilsa og kveðja 

Speak Out 

Work Out 

Ítarefni 

Virkni í tímum. 

Vika 2 

27. ágúst – 31. ágúst 

    

Vika 3 

3. – 7. september 

Tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið 

samtalsæfingar. 

Skrifað einfaldan orðaforða úr ákveðnum 

efnisflokkum. 

Speak Out bls. 4-5 

(Action songs) 

Work Out bls. 5-6 

Markmið: Söngur-litir 

  

Vika 4 

10. – 14. september 

    

Vika 5 

17.-21. september 

Geti lýst hlut eða mynd á einfaldan hátt. 

Skilið talmál sem notað er í kennslustofunni. 

Speak Out bls. 6-7 

(Numbers) 

Work Out bls. 7-11 

Markmið: Tölur/telja 

  

Vika 6 

24.  – 28. september 

Starfsdagur 

Geti skrifað eftir fyrirmynd orð og einfaldar 

setningar.  

Skilið það mál sem notað er í kennslustofunni og 

brugðist við með orðum eða athöfnum. 

   

Vika 7 

1.  – 5. október 

Skilji einföld fyrirmæli, orð og setningar. 

Fundið afmarkaðar upplýsingar í einföldum texta 

og nýtt sér í verkefnavinnu. 

Speak Out bls. 8-9 

(Colours) 

Work Out bls. 12-16 

Markmið: að læra 

litina/uppáhalds litinn. 

  



 
 

 

Vika 8 

8.  – 12. október 

Skilji einföld orð úr daglegu lífi barna. 

 

   

Vika 9 

15. – 19. október 

Vetrarleyfi 

    

Vika 10 

22.  – 26. október 

Starfsdagur 

Geti hlustað á og tekið tillit til þess sem aðrir hafa 

að segja. 

Speak out bls. 10-

11(clothes) 

Work out bls.17-22 

Markmið: að læra nöfn á 

fötum. 

  

Vika 11 

29. okt – 2. nóv 

    

Vika 12 

5. – 9. nóvember 

5.nóv foreldraviðtöl 

Skrifað einföld skilaboð Speak out bls.12-13 (The 

Alphabet)  

Work out bls.23-26 

Markmið: stafrófið 

  

Vika 13 

12.  – 16. nóvember 

    

Vika 14 

19. – 23. nóvember 

Skilið einfalt mál er varðar hann sjálfan og hans 

nánasta umhverfi þegar talað er skýrt. 

Speak Out bls. 14-15 

(Body parts) 

Work Out bls. 27-34  

Markmið: að læra nöfn á 

líkamspörtum. 

  

Vika 15 

26. – 30. nóvember 

    

Vika 16 

3.  – 7. desember 

Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, 

áhugamálum og nánasta umhverfi á einfaldan hátt. 

 

Speak Out bls. 16-17 

(Family) 

Work Out bls. 35-38 

Markmið: Nöfn á 

fjölskyldumeðlimum-aldur 

  

Vika 17 

10.  – 14. desember 

Skilji einfaldar frásagnir t.d. af myndum og 

miðlum. 

Þekkt nokkra algenga leiki og söngva viðkomandi 

málsvæðis. 

Jólaverkefni   



 
 

Vika 18 

17.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 

Skipst á upplýsingum og skoðunum við 

skólasystkini og kennara um efni tengt náminu. 

Sýnt fram á að hann kann skil á ýmsum þáttum 

sem snúa að daglegu lífi, s.s. fjölskyldu, skóla, 

frítíma og hátíðum og áttað sig á hvað er líkt og 

ólíkt því sem tíðkast í hans eigin menningu.  

Geti hlustað á og tekið tillit til þess sem aðrir hafa 

að segja. 

Upprifjun   

Vika 19 

4. janúar 

3. jan starfsdagur 

Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, 

áhugamálum og nánasta umhverfi á einfaldan hátt. 

Speak Out bls. 16-17 

(Family) 

Work Out bls. 35-38 

Markmið: nöfn á 

fjölskyldumeðlimum. 

  

Vika 20 

7. – 11. janúar 

Sýnt fram á að hann áttar sig á að mörg algeng orð 

í erlenda tungumálinu eru lík og skyld öðrum sem 

hann þekkir. 

Skipst á upplýsingum við skólasystkini sín um efni 

tengt náminu. 

Speak Out bls. 18-19 

(Days, months and seasons) 

Work out bls. 39-46 

  

 

 

 

 




