
Kennsluáætlun 2021-2022   Grunnskólinn í Þorlákshöfn          

  
Námsgrein: Enska 3. bekkur  

 

Vikustundir: 1 Kennari: Ragnheiður María Hannesdóttir Samstarfsfólk: Rakel Guðmundsdóttir og Lovísa Sigurðardóttir 

 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

ágúst - maí  Skilji mjög einfaldan texta. 
 Þjálfist með að vinna með orð. 
 Æfi réttritun algengra orða á ensku 

sem koma fyrir í námsefninu. 
 

Vinnubók 
Hlustun 
Leikir 
Söngur 

Right on 
Efni frá kennara. 
Kennsluforrit í ipad. 

Verkefni metin og færð inn á hæfnikort 
nemenda í Mentor. 

Ágúst – sept.  Geti heilsað og hvatt á ensku. 
 Geti kynnt sig með nafni og spurt aðra 

að nafni. 

 

Vinnubók 
Hlustun 
Leikir 
Söngur 

Right on 
Efni frá kennara. 
Kennsluforrit í ipad. 

Verkefni metin og færð inn á hæfnikort 
nemenda í Mentor. 

október  Kunni tölur frá 1 – 20. 
 Geti sagt hvað hann er gamall og spurt 

um aldur. 
 

Vinnubók 
Hlustun 
Leikir 
Söngur 

Right on 
Efni frá kennara. 
Kennsluforrit í ipad. 

Verkefni metin og færð inn á hæfnikort 
nemenda í Mentor. 

nóvember  Kunni algengustu liti. Vinnubók 
Hlustun 
Leikir 
Söngur 

Right on 
Efni frá kennara. 

Kennsluforrit í ipad. 

Verkefni metin og færð inn á hæfnikort 
nemenda í Mentor. 

desember  Þekki kveðjur sem eru notaðar á 
afmælum og jólum. 

 Þekki heiti yfir nokkur veðurfyrirbrigði. 

 

Vinnubók 
Hlustun 
Leikir 

Söngur 

Right on 
Efni frá kennara. 
Kennsluforrit í ipad. 

 

Verkefni metin og færð inn á hæfnikort 
nemenda í Mentor. 

janúar  Þekki heiti yfir algengar flíkur. 
 

Vinnubók 
Hlustun 
Leikir 
Söngur 

Right on 
Efni frá kennara. 
Kennsluforrit í ipad. 

Verkefni metin og færð inn á hæfnikort 
nemenda í Mentor. 
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 

  Markmið  
Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

febrúar  Þekki algeng heiti yfir 
fjölskyldumeðlimi. 

Vinnubók 
Hlustun 
Leikir 
Söngur 

Right on 
Efni frá kennara. 
Kennsluforrit í ipad. 

Verkefni metin og færð inn á hæfnikort 
nemenda í Mentor. 

mars  Þekki heiti yfir helstu líkamshluta. 
 Þekki heiti fingranna. 

Vinnubók 
Hlustun 
Leikir 
Söngur 

Right on 
Efni frá kennara. 
Kennsluforrit í ipad. 

Verkefni metin og færð inn á hæfnikort 
nemenda í Mentor. 

apríl  Þekki nokkur algeng dýraheiti yfir 
húsdýrin. 

Vinnubók 
Hlustun 
Leikir 
Söngur 

Right on 
Efni frá kennara. 
Kennsluforrit í ipad. 

Verkefni metin og færð inn á hæfnikort 
nemenda í Mentor. 

maí - júní  Þekki helstu heiti yfir ávexti. Vinnubók 
Hlustun 
Leikir 

Söngur 

Right on 
Efni frá kennara. 
Kennsluforrit í ipad. 

Verkefni metin og færð inn á hæfnikort 
nemenda í Mentor. 

 
 
 

    

     

 
Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á mentor.is undir námsmat. 

 
Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 

 


