
 
 

Kennsluáætlun vorið 2018-2019 
 

Fag: Enska 

Bekkur:  4.bekkur 

Kennarar: Drífa Björk Sturludóttir og Rósa Gunnlaugsdóttir 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

14.-18. jan. 
Lesskilningur: Að nemandi geti:  

 fundið afmarkaðar upplýsingar í 
einföldum texta og nýtt sér í 
verkefnavinnu,  

 lesið og skilið stutta texta með  
     grunnorðaforða daglegs lífs um efni   
     sem tengist þekktum aðstæðum og  
     áhugamálum. 
 

Samskipti: Að nemandi geti: 
 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: Að nemandi geti: 

 í einföldu máli sagt frá og notað 
lykilorðaforða sem unnið hefur verið 
með í viðfangsefnum námsins og beitt 
eðlilegum framburði og áherslum, 

Interviews. Bls. 5-18 

 

Build up 1, Hickory, 
Dickory, Dock. 
Ítarefni: Ýmis vinnublöð frá 
kennara 

 

 

Vika 2 

21.-25. jan. 

Starfsdagur 23. jan. 

 

Vika 3 

28.jan.  -1. feb. 

Foreldraviðtöl 3. jan. 

 

Vika 4 

4. – 8. feb. 
 

Vika 5 

11.–15. feb. 
 

Vika 6 

18.- 22.feb. 
 

Vika 7 

25. feb.– . mars 

Vetrarleyfi 25. – 26. feb. 

Observations, 
Descriptions. Bls.24-40 

 

Build up 1, Hickory, 
Dickory, Dock. 
Ítarefni: Ýmis vinnublöð frá 
kennara 

 

 

Vika 8 

4. – 8. mars 

Öskudagur 6. mars 

 

Vika 9 

11. – 15. mars 

Samr.próf 9b. 11-

13.mars 

 

Vika 10 

18.-22.mars 
 

 



 
 

Vika 11 

25.-29.mars 
endursagt og lýst atburðum eða 
reynslu á einfaldan hátt með stuðningi 
hluta, mynda, tónlistar o.s.frv.,  

 sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, 
fjölskyldu, áhugamálum og nánasta 
umhverfi á einfaldan hátt,  

 flutt atriði, sagt stutta sögu eða lesið 
upp eigin texta sem hann hefur haft 
tækifæri til að æfa.  

 
Ritun: Að nemandi geti:,  

 skrifað einföld skilaboð, smáskilaboð 
og tölvupóst,  

 samið stuttan texta frá eigin brjósti 
með stuðningi mynda, hluta, tónlistar 
o.s.frv.  

 skrifað texta með orðaforða úr  
      efnisflokkum sem fengist er við með  
      stuðningi frá mynd, hlut eða gátlista 
 

Menningarlæsi: Að nemandi geti: 
 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 eða ólíkt því 
sem tíðkast í hans eigin menningu,  

 sýnt fram á að hann þekkir til þátta 
sem einkenna barna- og 
unglingamenningu viðkomandi 
málsvæðis, s.s. söguhetja barnabóka, 
leikja, söngva og ævintýra,  

 

Vika 12 

1.-5.apríl 
 

Vika 13 

8.-12.apríl 

Árshátíð elsta 11.ap. 

Routines and Habits, Put 
it in Print. Bls. 41-50, 58-
68 

 

Build up 1, Hickory, 
Dickory, Dock. 
Ítarefni: Ýmis vinnublöð frá 
kennara 

 

 

Vika 14 

15.-22.apríl Páskaleyfi 
 

Vika 15 

22.-26.apríl 

Annar í páskum 22.ap. 

Sumard. fyrsti 25.ap. 

 

 

Vika 16 

29.apríl-3.maí 

Verkalýðsdagurinn 

1.maí 

 

Vika 17 

6.-10.maí 
 

Vika 18 

13.-17.maí 

Starfsdagur 17.maí 

Put it in Print. Bls. 58-68 Build up 1, Hickory, 
Dickory, Dock. 
Ítarefni: Ýmis vinnublöð frá 
kennara 

 

 

Vika 19 

20.-24.maí 
Working with words. Bls. 
69-74 

 
 

Build up 1, Hickory, 
Dickory, Dock. 
Ítarefni: Ýmis vinnublöð frá 
kennara 

 

 

Vika 20 

27.-31.maí 

Uppstigningardagur 30/5 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Vika 21 

3.-7.júní 

Lágafellsleikar 3.-4.júní 

Skólaslit 10.bekkur 

4.júní 

Skólaslit 5.júní 1.-9.b. 

 sýnt fram á að hann áttar sig á að 
mörg algeng orð í erlenda 
tungumálinu eru lík og skyld öðrum 
sem hann þekkir 

 
Námshæfni: Að nemandi geti: 

 beitt einföldum námsaðferðum til að 
auðvelda námið, t.d. nýtt sér titil á 
texta eða myndir sem fylgja til að 
auðvelda skilning á inntaki,  

 tekið þátt í hóp- og tvenndarvinnu, 
hlustað á og tekið tillit til þess sem 
aðrir hafa að segja 

 beitt sjálfsmati sem tengist 
viðfangsefnum námsins með stuðningi 
kennara eftir því sem þörf krefur,  

 tengt ný viðfangsefni eigin reynslu og 
þekkingu,  

 sett sér einföld markmið og lagt mat á 
námsframvindu með stuðningi frá 
kennara ef með þarf 

 

 
 

 

 




