
 

Bekkur:  4.bekkur   

Námsgrein:  Enska 

Kennarar:  Sigrún Sveinsdóttir og Steinunn Bjarnadóttir 

Tímafjöldi:  2 kennslustundir 

Námsgögn:    

Speak out! – lestrarbók, Work out! –  vinnubók. Létt lestarbækur, söngtextar, verkefni (Adventure iceland of english words)  og kennslumyndbönd.  

Lykilhæfni:   Unnið er eftir lykilhæfniviðmiðum Grunnskólans í Borgarnesi   
 

Námsflokkar Hæfniviðmið Kennsluhættir Námsmat 

 

 

Hlustun 

 

 

 

 þjálfist í að hlusta á einföld samtöl og bregðast 

við 

 þjálfist í að vinna verkefni út frá hlustun. 

 þjálfist í að fylgjast með einföldu efni í 

myndmiðlum 

Nemendur vinna fjölbreytt 

verkefni til þjálfunar bæði í 

rituðu og töluðu máli. 

Gagnvirkir námsleikir. 

Leiðsagnarmat, símat. 

Skriflegar og munnlegar 

kannanir og verkefni. 

Vinnubrögð og þátttaka 

í tímum. 

 

 

Lesskilningur 

 

 þjálfist í að finna einstök orð í texta og nýta 

sér. 

 þjálfist í að lesa og skilja stutta texta. 

 þjálfist í að lesa sér til gagns og gamans stuttar, 

einfaldar bækur 

 

Nemendur lesa og vinna með 

fjölbreyttan texta. 

 

 

Samskipti 

 

 

 þjálfist í að spyrja og svara á einfaldan hátt um 

það sem stendur honum næst,  

 þjálfist í að taka  þátt í samskiptaleikjum og 

samtalsæfingum 

Nemendur þjálfast í að ræða 

einföld viðfangefni.  

 

 

Frásögn 

 

 

 

 þjálfist í að segja frá sjálfum sér á einfaldan 

hátt. 

 þjálfist í að endursegja á einfaldan hátt, segja 

stutta sögu eða lesa upp eigin texta sem hann 

hefur haft tækifæri til að æfa. 

Nemendur vinn verkefni og 

kynna fyrir hópnum. 

 

 

Ritun 

 

 þjálfist í að setja fram texta ásamt myndrænum 

upplýsingum (t.d. í frásögnum eða 

ferlisverkefnum). 

Unnið verða fjölbreytt verkefni 

við hæfi hvers og eins, bæði 

skrifleg og gagnvirk.  

Sjálfstæði – virðing – samhugur – ábyrgð 

 

http://www.eco-schools.org/index.htm


  þjálfist í að vinna markvisst með orðaforða í 

ritun. 

 þjálfist í réttri stafsetningu algengra orða sem 

koma fyrir í námsefni. 

 geti skrifað eftir fyrirmyndum skiljanlega, 

skipulega og viðeigandi stutta texta um 

kunnugleg efni. 
 

 

Menningarlæsi 

 

 geti áttað sig á hvar viðkomandi tungumál er 

talað. 

Nemendur fá að kynnast 

mismunandi enskumælandi 

svæðum. 

 

 

Námshæfni 

 

 

 geti leitað í bókum og orðabókum að orðum 

sem hæfa námsefninu. 

 geti unnið með öðrum. 

 geti nýtt algeng hjálpartæki við þýðingar, s.s. 

rafræn veforðasöfn 

Nemendur þjálfast í að nýta 

fjölbreyttar aðferðir við 

gagnaöflun, bæði í 

einstaklings- og hópvinnu. 

 


