
Kennsluáætlun 2020-2021   Grunnskólinn í Þorlákshöfn          

  

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

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 

Námsgrein: Enska 4.bekkur 

 

Vikustundir: 1 Kennari: Anna Kristín Gunnarsdóttir Samstarfsfólk:  

 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Ágúst - júní 
 
 
  
 
 
 
 
 

 Að nemendur skilji mjög einfaldan 
texta, efli lesskilning og efli því 
orðaforða sinn. 

 Að nemendur efli færni sína í töluðu 
máli. 

 Að nemendur æfi réttritun algengra 
orða.  
 
 

Innlögn kennara 
Aðstæður skapaðar þar 
sem nemendur geta 
notað málið á einfaldan 
hátt.  
 
Að nemendur hlusti á 
kennara tala ensku og 
geti svarað honum til 
baka á ensku.  
 
Nemendur þjálfast að 
tala saman á ensku. 
 
Hlustun sér til gagns og 
gamans á aðra og efni 
sem spilað er á hljóðdisk 
eða inn á veraldarvef.  
 
Leikur og söngur á 
ensku.  
 
Samskiptaleikir. 
Einstaklingsvinna. 
Paravinna. 
Hópavinna. 
Einföld skrif.  
Þulunám og 
þjálfunaraðferðir. 
 

Speak out 
Work out vinnubók 
Hlustunarefni 
Verkefni frá kennara 
Veraldarvefur 
Leikir og söngur 
Glósubók 
Bingo 
Tic Tac Toe 
 

Símat, mat á virkni nemenda í 
kennslustundum og í samræðum. 

Stuttar kannanir 

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

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

 
ágúst - 
september 

 Introduction - Að heilsa og kveðja 

 Good morning and Goodbye 

 Kynna sig með nafni og spyrja aðra að 
nafni 

 Action songs - Hreyfisöngvar, leikir og 
hlustunaræfingar  

 Æfa réttritun orða á ensku, þýða yfir á 
islensku 

 Numbers -  Þekki tölur frá 1 – 20. 

 Þekki algengar þulur 

 Æfa forsetningar munnlega og skriflega 

 Æfa samtöl 

 Colours - Þekkja fjölbreytta liti. 

 

 

Innlögn kennara 
Aðstæður skapaðar þar 
sem nemendur geta 
notað málið á einfaldan 
hátt, hlustað og æft. 
 
 
Hlustun sér til gagns og 
gamans á aðra og efni 
sem spilað er á hljóðdisk 
eða inn á veraldarvef.  
 
Leikur og söngur á 
ensku.  
 
Samskiptaleikir. 
Einstaklingsvinna. 
Paravinna. 
Hópavinna. 
Einföld skrif.  
Þulunám og 
þjálfunaraðferðir. 
 

Speak out 
Work out vinnubók 
Hlustunarefni 
Verkefni frá kennara 
Glósubók 
Veraldarvefur 
Leikir og söngur 
Bingo 
Tic Tac Toe 
 

Símat, mat á virkni nemenda í 
kennslustundum og í samræðum. 

Stuttar kannanir 

Hæfnikort 

Október 
 
 

 Clothes - Þekki heiti yfir fjölbreyttan 
klæðnað, flíkur og yfirhafnir. 

 Colours - Þekki fjölbreytta liti, 

 Numbers - Þekki tölur frá 1 – 100,  

 Æfi gátur og ritun 

 The Alphabet - Geti farið með stafrófið 
á ensku og stafað orð. 

 Body Parts - Þekki heiti yfir líkamshluta 
 

Innlögn kennara 
Aðstæður skapaðar þar 
sem nemendur geta 
notað málið á einfaldan 
hátt, hlustað og æft. 
 
Hlustun sér til gagns og 
gamans á aðra og efni 
sem spilað er á hljóðdisk 
eða inn á veraldarvef.  
 
Leikur og söngur á 
ensku.  
 
Samskiptaleikir. 

Speak out 
Work out vinnubók 
Hlustunarefni 
Verkefni frá kennara 
Glósubók 
Veraldarvefur 
Leikir og söngur 
Bingo 
Tic Tac Toe 
 

Símat, mat á virkni nemenda í 
kennslustundum og í samræðum. 

Stuttar kannanir 

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

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Einstaklingsvinna. 
Paravinna. 
Hópavinna. 
Einföld skrif.  
Þulunám og 
þjálfunaraðferðir. 
 

 
Nóvember 

 Family - Þekki heiti yfir fjölskylduna 

 Days, Months and Seasons 

 Þekki vikudagana 

 Þekki mánaðarheitin 

 Þekki árstíðirnar 

 Weather - Geti notað orð sem tengjast 

veðurfari, hita og kulda. 

Innlögn kennara 
Aðstæður skapaðar þar 
sem nemendur geta 
notað málið á einfaldan 
hátt, hlustað og æft. 
 
Hlustun sér til gagns og 
gamans á aðra og efni 
sem spilað er á hljóðdisk 
eða inn á veraldarvef.  
 
Leikur og söngur á 
ensku.  
 
Samskiptaleikir. 
Einstaklingsvinna. 
Paravinna. 
Hópavinna. 
Einföld skrif.  
Þulunám og 
þjálfunaraðferðir. 
 

Speak out 
Work out vinnubók 
Hlustunarefni 
Verkefni frá kennara 
Glósubók 
Veraldarvefur 
Leikir og söngur 
Bingo 
Tic Tac Toe 
 

Símat, mat á virkni nemenda í 
kennslustundum og í samræðum. 

Stuttar kannanir 

Hæfnikort 

Desember  Þekki árstíðina. 

 Fræðist um jólahátíðina, ólíkar hefðir. 

 Að nemendur skilji mjög einfaldan 
texta, efli lesskilning og efli því 
orðaforða sinn. 

 Að nemendur efli færni sína í töluðu 
máli. 

 Að nemendur æfi réttritun algengra 
orða.  

Innlögn kennara 
Aðstæður skapaðar þar 
sem nemendur geta 
notað málið á einfaldan 
hátt, hlustað og æft. 
 
Hlustun sér til gagns og 
gamans á aðra og efni 

Speak out 
Work out vinnubók 
Hlustunarefni 
Verkefni frá kennara 
Glósubók 
Veraldarvefur 
Leikir og söngur 
Bingo 
Tic Tac Toe 

Símat, mat á virkni nemenda í 

kennslustundum og í samræðum. 

Stuttar kannanir 

Hæfnikort 
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Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á mentor.is undir námsmat. 
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

 sem spilað er á hljóðdisk 
eða inn á veraldarvef.  
 
Leikur og söngur á 
ensku.  
 
Samskiptaleikir. 
Einstaklingsvinna. 
Paravinna. 
Hópavinna. 
Einföld skrif.  
Þulunám og 
þjálfunaraðferðir. 
 

Upprifjun 
Efni frá kennara  
Verkefni sem náðist ekki að klára 
 

Janúar  Food and Drink -Þekki helstu 
fæðutegundir. 

 Animals and Pets - Þekki nokkrar 
tegundir gæludýra og dýra sem finna 
má í dýragarði. 

 Feelings - Þekki nokkur heiti yfir 
tilfinningar. 

Innlögn kennara 
Aðstæður skapaðar þar 
sem nemendur geta 
notað málið á einfaldan 
hátt, hlustað og æft. 
 
Hlustun sér til gagns og 
gamans á aðra og efni 
sem spilað er á hljóðdisk 
eða inn á veraldarvef.  
 
Leikur og söngur á 
ensku.  
 
Samskiptaleikir. 
Einstaklingsvinna. 
Paravinna. 
Hópavinna. 
Einföld skrif.  
Þulunám og 
þjálfunaraðferðir. 
 

Speak out 
Work out vinnubók 
Hlustunarefni 
Verkefni frá kennara 
Glósubók 
Veraldarvefur 
Leikir og söngur 
Bingo 
Tic Tac Toe 
 

Símat, mat á virkni nemenda í 

kennslustundum og í samræðum. 

Stuttar kannanir 

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

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Febrúar  Time - Þekki hugtök tengd tímanum og 
klukkunni. 

 The Home -Þekki algenga hluti á 
heimilum. 

 Þekki heiti yfir herbergjaskipan heimilis. 

Innlögn kennara 
Aðstæður skapaðar þar 
sem nemendur geta 
notað málið á einfaldan 
hátt, hlustað og æft. 
 
Hlustun sér til gagns og 
gamans á aðra og efni 
sem spilað er á hljóðdisk 
eða inn á veraldarvef.  
 
Leikur og söngur á 
ensku.  
 
Samskiptaleikir. 
Einstaklingsvinna. 
Paravinna. 
Hópavinna. 
Einföld skrif.  
Þulunám og 
þjálfunaraðferðir. 
 

Speak out 
Work out vinnubók 
Hlustunarefni 
Verkefni frá kennara 
Glósubók 
Veraldarvefur 
Leikir og söngur 
Bingo 
Tic Tac Toe 
 

Símat, mat á virkni nemenda í 
kennslustundum og í samræðum. 

Stuttar kannanir 

Hæfnikort 

Mars  Hobbies - Þekki heiti yfir nokkur algeng 
áhugamál/ tómstundir. 

 Flags and Countries - Þekki heiti 
nokkurra landa. 

Innlögn kennara 
Aðstæður skapaðar þar 
sem nemendur geta 
notað málið á einfaldan 
hátt, hlustað og æft. 
 
Hlustun sér til gagns og 
gamans á aðra og efni 
sem spilað er á hljóðdisk 
eða inn á veraldarvef.  
 
Leikur og söngur á 
ensku.  
 
Samskiptaleikir. 
Einstaklingsvinna. 

Speak out 
Work out vinnubók 
Hlustunarefni 
Verkefni frá kennara 
Glósubók 
Veraldarvefur 
Leikir og söngur 
Bingo 
Tic Tac Toe 
 

Símat, mat á virkni nemenda í 

kennslustundum og í samræðum. 

Stuttar kannanir 

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

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Paravinna. 
Hópavinna. 
Einföld skrif.  
Þulunám og 
þjálfunaraðferðir. 
 

Apríl  Things I Can Do - Geti sagt á einföldu 
máli hvað þau eru að gera, sagnorð. 

 What You Can Learn 

Innlögn kennara 
Aðstæður skapaðar þar 
sem nemendur geta 
notað málið á einfaldan 
hátt, hlustað og æft. 
 
Hlustun sér til gagns og 
gamans á aðra og efni 
sem spilað er á hljóðdisk 
eða inn á veraldarvef.  
 
Leikur og söngur á 
ensku.  
 
Samskiptaleikir. 
Einstaklingsvinna. 
Paravinna. 
Hópavinna. 
Einföld skrif.  
Þulunám og 
þjálfunaraðferðir. 
 

Speak out 
Work out vinnubók 
Hlustunarefni 
Verkefni frá kennara 
Glósubók 
Veraldarvefur 
Leikir og söngur 
Bingo 
Tic Tac Toe 
 

Símat, mat á virkni nemenda í 
kennslustundum og í samræðum. 

Stuttar kannanir 

Hæfnikort 

Maí - júní  Að nemendur skilji mjög einfaldan 
texta, efli lesskilning og efli því 
orðaforða sinn. 

 Að nemendur efli færni sína í töluðu 
máli. 

 Að nemendur æfi réttritun algengra 
orða.  
 
 

Aðstæður skapaðar þar 
sem nemendur geta 
notað málið á einfaldan 
hátt, hlustað og æft. 
 
Einstaklingsvinna. 
Paravinna. 
Hópavinna. 
Einföld skrif.  
Þulunám  

Upprifjun 
Efni frá kennara  
Verkefni sem náðist ekki að klára 
 
Speak out 
Work out vinnubók 
Glósubók 
Hlustunarefni 
Tic Tac Toe 
Leikir og söngur 

Símat, mat á virkni nemenda í 
kennslustundum og í samræðum. 

Stuttar kannanir 

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

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
  Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

 

 
 
 

    

     

 
 

 


