Kennsluáætlun 2020-2021

Grunnskólinn í Þorlákshöfn

Námsgrein: Enska 6. bekkur

Vikustundir: 2

Tími

Ágúst október

Kennari: Lára Hrund Bjargardóttir

Hæfniviðmið/Viðfangsefni
Markmið
Hlustun – Skilji það sem fer fram í
kennslustofunni á ensku, bæði í tali kennara og
samnemenda. Geti hlustað eftir aðalatriðum.
Þjálfist í að vinna markvisst með orðaforða.
Þjálfist í að nota efni, sem hlustað er á, í
tengslum við aðra færniþætti.
Lestur - Skilji texta af margvíslegri gerð, s.s.
sögur fyrir börn, ævintýri, upplýsingatexta,
fræðsluefni, myndasögur, þulur og ljóð. Þjálfist í
að vinna markvisst með orðaforða.

Samstarfsfólk:

Kennsluhættir

Verkefni/Námsefni

Mat á námsþætti/afurð

Innlögn

Ready for action – kafli 1

Ritun úr efni kaflans

Hópavinna

Heimildarmynd um dýr

Kynning á dýri sem nemendur velja sér í
pörum

Sjálfstæð verkefnavinna

Oliver Twist
Lesskilningsverkefni

Upplýsingaöflun á
netmiðlum

Verkefni úr Oliver Twist

Talað mál - Geti tjáð sig munnlega um
viðfangsefni í náminu á áheyrilegan hátt, t.d. í
stuttum frásögnum, samtölum eða
endursögnum.
Ritun - Geti skrifað skipulega, skiljanlega og
viðeigandi stutta, einfalda texta eftir
fyrirmyndum. Fái þjálfun í réttri stafsetningu
algengra orða sem koma fyrir í námsefni. Geti
tengt saman ritað mál og myndræna upplýsingar
í framsetningu.
Nóvember –
janúar

Hlustun – Skilji það sem fer fram í
kennslustofunni á ensku, bæði í tali kennara og
samnemenda. Geti hlustað eftir aðalatriðum.
Þjálfist í að vinna markvisst með orðaforða.
Þjálfist í að nota efni, sem hlustað er á, í
tengslum við aðra færniþætti.

Innlögn

Ready for action – kafli 2

Hópverkefni – hljómsveit

Hópavinna

Málfræðiæfingar í ensku B

Ritun – partýplan

Sjálfstæð verkefnavinna

Myndband – London
Orðaforðakönnun
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Tími

Hæfniviðmið/Viðfangsefni
Markmið
Lestur – Skilji texta af margvíslegri gerð, s.s.
sögur fyrir börn, ævintýri, upplýsingatexta,
fræðsluefni, myndasögur, þulur og ljóð. Þjálfist í
að vinna markvisst með orðaforða. Geti unnið
með lesefni í tengslum við aðra færniþætti. Geti
fundið afmarkaðar upplýsingar í textum, í bókum
eða á neti.

Grunnskólinn í Þorlákshöfn
Kennsluhættir

Verkefni/Námsefni

Mat á námsþætti/afurð

Upplýsingaöflun á
netmiðlum

Talað mál – Sé fær um að taka þátt í
samskiptum innan kennslustofunnar, við
kennara og samnemendur, þ.e. biðjast
afsökunar, biðja viðmælanda um að endurtaka,
biðja um leyfi. Geti tjáð sig munnlega um
viðfangsefni í náminu á áheyrilegan hátt, t.d. í
stuttum frásögnum, samtölum eða
endursögnum.
Ritun - Geti skrifað skipulega, skiljanlega og
viðeigandi stutta, einfalda texta eftir
fyrirmyndum. Fái þjálfun í réttri stafsetningu
algengra orða sem koma fyrir í námsefni. Þjálfist
í að nota ritun í ferlisverkefnum. Geti tengt
saman ritað mál og myndræna upplýsingar í
framsetningu.

Febrúar mars

Hlustun – Skilji það sem fer fram í
kennslustofunni á ensku, bæði í tali kennara og
samnemenda. Geti hlustað eftir aðalatriðum.
Þjálfist í að vinna markvisst með orðaforða.
Þjálfist í að nota efni, sem hlustað er á, í
tengslum við aðra færniþætti. Skilji efni af
menningarlegum toga, s.s. söngva, ljóð, þulur,
ævintýri, barnasögur frá enskumælandi löndum.
Lestur – Skilji texta af margvíslegri gerð, s.s.
sögur fyrir börn, ævintýri, upplýsingatexta,
fræðsluefni, myndasögur, þulur og ljóð. Þjálfist í
að vinna markvisst með orðaforða. Geti unnið

Innlögn

Ready for action – kafli 3

Kynning – geimfarar eða geimverusögur

Hópavinna

Málfræðiæfingar í ensku B

Ritun – hvað tækirðu með út í geim eða
skálduð geimverusaga

Sjálfstæð verkefnavinna

Robinson Crusoe
Munnlegt próf

Upplýsingaöflun á
netmiðlum

Verkefni úr Robinson Crusoe
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Tími

Hæfniviðmið/Viðfangsefni
Markmið

Grunnskólinn í Þorlákshöfn
Kennsluhættir

Verkefni/Námsefni

Mat á námsþætti/afurð

með lesefni í tengslum við aðra færniþætti. Geti
fundið afmarkaðar upplýsingar í textum, í bókum
eða á neti.
Talað mál – Sé fær um að taka þátt í
samskiptum innan kennslustofunnar, við
kennara og samnemendur, þ.e. biðjast
afsökunar, biðja viðmælanda um að endurtaka,
biðja um leyfi. Geti tjáð sig munnlega um
viðfangsefni í náminu á áheyrilegan hátt, t.d. í
stuttum frásögnum, samtölum eða
endursögnum. Geti sagt frá sjálfum sér,
áhugamálum sínum og völdum atriðum í
umhverfinu.
Ritun - Geti skrifað skipulega, skiljanlega og
viðeigandi stutta, einfalda texta eftir
fyrirmyndum. Fái þjálfun í réttri stafsetningu
algengra orða sem koma fyrir í námsefni. Þjálfist
í að nota ritun í ferlisverkefnum. Geti tengt
saman ritað mál og myndræna upplýsingar í
framsetningu.

Apríl - maí

Hlustun – Skilji það sem fer fram í
kennslustofunni á ensku, bæði í tali kennara og
samnemenda. Geti hlustað eftir aðalatriðum.
Þjálfist í að vinna markvisst með orðaforða.
Þjálfist í að nota efni, sem hlustað er á, í
tengslum við aðra færniþætti.
Lestur – Skilji texta af margvíslegri gerð, s.s.
sögur fyrir börn, ævintýri, upplýsingatexta,
fræðsluefni, myndasögur, þulur og ljóð. Þjálfist í
að vinna markvisst með orðaforða. Geti unnið
með lesefni í tengslum við aðra færniþætti. Geti
fundið afmarkaðar upplýsingar í textum, í bókum
eða á neti.

Innlögn

Ready for action – kafli 4

Hópverkefni – uppfinning

Hópavinna

Málfræðiæfingar í ensku B

Ritun – umsókn um starf

Sjálfstæð verkefnavinna
Upplýsingaöflun á
netmiðlum

Ritun – draumarstarfið
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Tími

Grunnskólinn í Þorlákshöfn

Hæfniviðmið/Viðfangsefni
Markmið

Kennsluhættir

Verkefni/Námsefni

Talað mál – Sé fær um að taka þátt í
samskiptum innan kennslustofunnar, við
kennara og samnemendur, þ.e. biðjast
afsökunar, biðja viðmælanda um að endurtaka,
biðja um leyfi. Geti tjáð sig munnlega um
viðfangsefni í náminu á áheyrilegan hátt, t.d. í
stuttum frásögnum, samtölum eða
endursögnum.
Ritun - Geti skrifað skipulega, skiljanlega og
viðeigandi stutta, einfalda texta eftir
fyrirmyndum. Fái þjálfun í réttri stafsetningu
algengra orða sem koma fyrir í námsefni. Þjálfist
í að nota ritun í ferlisverkefnum. Geti tengt
saman ritað mál og myndræna upplýsingar í
framsetningu.

Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á mentor.is undir námsmat.
Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun.

Mat á námsþætti/afurð

