Enska 6.bekkur kennsluáætlun vor 2019
Tími

Mánudagur

Vika 6
4.-10 feb

Þriðjudagur

Fimmtudagur

Hæfniviðmið

Leggja inn
heimsmarkmið 13-15

Foreldrarviðtöl



Sjá neðst hæfniviðmið
með heimsmarkmiða
verkefni

Vika 7
11-17 feb

Halda áfram
með
heimsmarkmið
13-15

Out in space

Þemadagur



Sjá neðst hæfniviðmið
með heimsmarkmiða
verkefni

Vika 8
18-24 feb

Osmo
Words

Vinna með
heimsmarkmiðin

Vinna með
heimsmarkmiðin



Sjá neðst hæfniviðmið
með heimsmarkmiða
verkefni

Vika 9
25.feb- 3 mars

Vetrarfrí

Vetrarfrí

Kynna
heimsmarmkið
13-15



Sjá neðst hæfniviðmið
með heimsmarkmiða
verkefni

Vika 10
4.- 10. mars

Out in space

Regluleg og
óregluleg fleirtala

Going places



Tengt saman einfaldar
setningar og stafsett flest
algengustu orðin
Skrifað texta með
orðaforða úr efnisflokkum
sem fengist er við með
stuðning frá mynd, hlut
eða gátlista



Vika 11
11-17 mars
Vettvangsvika

Going places

Stigbreyting
Lýsingarorða

Going places





Vika 12
18-24. Mars
Vettvangsvika

Going places

Frumtölur og
Going places
raðtölur,dagsetningar
og ártöl





Tengt saman einfaldar
setningar og stafsett flest
algengustu orðin
Skrifað texta með
orðaforða úr efnisflokkum
sem fengist er við með
stuðning frá mynd, hlut
eða gátlista
Tengt saman einfaldar
setningar og stafsett flest
algengustu orðin
Skrifað texta með
orðaforða úr efnisflokkum
sem fengist er við með
stuðning frá mynd, hlut
eða gátlista

Vika 13
25-31. mars
Staðlota

Vika 14
1-7. apríl

Kynna nýtt
Undirbúa próf
heimsmarkmiða Quizlet
verkefni
markmið 4 og 5

Byrja samtals
myndbanda
verkefni

Halda áfram
með
heimsmarkmið

Taka upp
stuttmynd
hópverkefni

Orðaforðapróf









Vika 15
8-14 apríl

Klára
heimsmarkmið
4 og 5

Skrifa email um
ferðalag til bestu
vinar/vinkonu
5-10- línur

Klára stuttmynd













Vika 16
15-21 apríl

PÁSKAFRÍ

PÁSKAFRÍ

PÁSKAFRÍ

Sjá neðst hæfniviðmið
með heimsmarkmiða
verkefni
tekið þátt í
samskiptaleikjum og
unnið samtalsæfingar
Sjá neðst hæfniviðmið
með heimsmarkmiða
verkefni
Tekið þátt í
samskiptaleikjum og
unnið samtalsæfingar
Sjá neðst hæfniviðmið
með heimsmarkmiða
verkefni
Skrifað stuttan
samfelldan texta
Tengt saman einfaldar
setningar og stafsett flest
algengustu orðin
Skrifað texta með
orðaforða úr efnisflokkum
sem fengist er við með
stuðning frá mynd, hlut
eða gátlista
Skrifað einföld skilaboð,
smáskilaboð og tölvupóst
Tekið þátt í
samskiptaleikjum og
unnið samtalsæfingar
Sagt frá sjálfum sér,
vinum, fjöldskyldu,
áhugamálum og nánasta
umhverfi á einfaldan hátt

PÁSKAFRÍ

Vika 17
22.-28 apríl

PÁSKAFRÍ

Kynna
Heimsmarkmið

Vika 18
29 apríl- 5 maí

Vinna
heimsmarkmið
Lokaverkefni

Hjálparsögnin Do

Sumardagurinn
fyrsti

Lesskilnings
verkefni



Sjá neðst hæfniviðmið
með heimsmarkmiða
verkefni



lesið og skilið stutta texta
með grunnorðaforða
skilið megininntak í
stuttum einföldum
frásögnum ritmiðla
fundið afmarkaðar
upplýsingar í einföldum
texta





Vika 19
6-12. maí

Halda áfram
með
lokaverkefni

Persónufornöfn,
nefnifall og aukafall

Skrifa texta um
sjálfan sig og
eða fjöldskyldu
meðlim






Vika 20
13-19 maí

Halda áfram
með
lokaverkefni

Regluleg sagnir í
nútíð

Skila/kynna
Lokaverkefni



Skilið einfalt mál um
hann sjálfan og hans
nánasta
Skrifað stuttan
samfelldan texta
Skrifað stuttan
samfelldan texta
Fundið afmarkaðar
upplýsingar í einföldum
texta

Vika 21
20-26. maí
Vika 22
27 maí- 2.
Júní
Hæfniviðmið sem alltaf eru notuð:

Unnið í samræmi við reglur um ábyrga netnotkun og er meðvitaður um eigin
siðferðislega ábyrgð
 Tekið þátt í samvinnu og sýnt tillitsemi
 Nýtt sér uppflettirit,orðabækur, rafræn gagnasöfn og leitarvélar
 Siðferði og öryggismál sýnt ábyrgð við meðferð og dreifingu upplýsinga hvort sem er
til persónulegra nota eða heimilda- og verkefnavinnu
 nýtt rafrænar leiðir og samskiptamiðla af ábyrgð, unnið í samræmi við reglur um
ábyrga netnotkun og er meðvitaður um eigin siðferðislega ábyrgð
 valið og beitt námsaðferðum sem hæfir viðfangsefni beitt sjálfsmati tekið þátt í
jafningjamati á raunsæjan hátt og veitt sanngjarna endurgjöf með stuðningi frá
kennara nýtt sér eigin reynslu og þekkingu við nýjar aðstæður og/eða námsefni
 tekið þátt í samvinnu og sýnt tillitsemi nýtt sér uppflettirit, orðabækur, rafræn
Heimsmarkmiða hæfniviðmið
 Skilið megininntak í stuttum einföldum frásögunum ritmiðla
 Lesið og skilið stutta texta með grunnorðaforða
 Fundið afmarkaðar upplýsingar í einföldum texta
 Flutt atriði, sagt stutta sögu eða lesið upp eigin texta
 Skrifa stuttan samfelldan texta
 Tengt saman einfaldar setningar og stafsett flest algengustu orðin











Lýst siðum og hefðum viðkomandi mál- og menningarsvæða og borið saman við eigin
menningu
Valið og beitt námsaðferðum sem hæfir viðfangsefni
Tekið þátt í samvinnu og sýnt tillitsemi
Nýtt sér uppflettirit, orðabækur, rafræn gagnasöfn og leitarvélar
Nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu
Nýtt hugbúnað/forrit við hljóðbúnað/forrit við hljóð- og tónvinnslu
Nýtt hugbúnað/forrit við gerð stuttmynda og myndbanda
Nýtt hugbúnað/forrit við miðlun þekkingar á fjölbreyttan og skapandi hátt
Unnið í samræmi við reglur um ábyrga og er meðvitaður um eigin siðferðislega
ábyrgð.

