
Kennsluáætlun – Vor 2022   

Bekkur: 6. bekkur 

Námsgrein: Enska  

Kennarar: Henný Árnadóttir 

Tímafjöldi: 3 tímar á viku  

__________________________________________________________________________________ 

Námsgögn: Málfræði A, Málfræði B, A year of fun, Build up 2, efni frá kennara 

__________________________________________________________________________________ 

Lykilhæfni:  

Námsgreinin kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla:  

• Tjáning og miðlun  

• Skapandi og gagnrýnin hugsun  

• Sjálfstæði og samvinnu  

• Nýting miðla og upplýsinga  

• Ábyrgð og mat á eigin námi.  

Grunnþættir:  

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex. Unnið er með alla þessa þætti, en 

þó mismikið eftir árgöngum: læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð, 

sköpun.  

__________________________________________________________________________________ 

Lokanámsmat í samræmi við hæfniviðmið aðalskrár: 

Símat, málfræðikannanir. 

__________________________________________________________________________________ 



Kennsluáætlun: Enska 6 bekkur haust 2021 

 Vikan Viðfangsefni Mat Annað 

17.1-21.1 Málfræði B, Into Hobbies, Build up 2 Símat   

24.1-28.1 Málfræði B, Into Hobbies, Build up 2 Símat   

31.1-4.2 Málfræði B, Into Hobbies, Build up 2 Símat  
Starfsd./foreldraf. 

fim/fös 

7.2-11.2 Málfræði B, Into Hobbies, Build up 2 Símat   

14.2-18.2 Málfræði B, Into Hobbies, Build up 2 Símat   

21.2-25.2 Málfræði B, Into Hobbies, Build up 2 Símat  Vetrarfr. mán/þri 

28.2-4.3 Málfræði B, Into Hobbies, Build up 2 Símat  Bollu-,Sprengi-,Öskud 

7.3-11.3 Málfræði B, Into Hobbies, Build up 2 Símat   

14.3-18.3 Málfræði B, Into Hobbies, Build up 2 Símat   

21.3-25.3 Málfræði B, Into Hobbies, Build up 2 Símat   

28.3-1.4 Málfræði B, Into Hobbies, Build up 2 Símat   

4.4-8.4 Málfræði B, Into Hobbies, Build up 2 Símat   

11.4-15.4 PÁSKAFRÍ PÁSKAFRÍ PÁSKAFRÍ 

19.4-22.4 Málfræði B, Into Hobbies, Build up 2 Símat  Sumardagurinn fyrsti 

25.4-29.4 Málfræði B, Into Hobbies, Build up 2 Símat   

2.5-6.5 Málfræði B, Into Hobbies, Build up 2 Símat   

9.5-13.5 Málfræði B, Into Hobbies, Build up 2 Símat   

16.5-20.5 Málfræði B, Into Hobbies, Build up 2 Símat   

23.5-27.5 
 

Málfræði B, Into Hobbies, Build up 2 
Símat  Íþrótta- og útivistad. 

30.5-3.6 Málfræði B, Into Hobbies, Build up 2 Símat   

7.6-10.6 Uppsóp  Skólaslit 

*Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 

  



Skólanámskrárárá: 

Enska - skólanámskrá í 6. bekk 

Námsþættir Hæfniviðmið Kennsluhættir 

Hlustun 

 

• Skilur lesin munnleg fyrirmæli og spurningar 

um daglegt líf.  

• Skilur í meginatriðum efni sem tengist daglegu 

lífi.  

• Skilur í meginatriðum efni sem tengist 

viðfangsefnum námsins.  

• Skilur orðaforða sem notaður er í tali um 

klukkuna og tíma.  

• Þekkir mánaðaheiti.  

• Innlögn 

• Hópavinna 

• Sjálfstæð vinna í 

vinnubækur 

• Glósur og verkefni frá 

kennara 

 

 

Lesskilningur 

 

• Les og skilur stutta einfalda texta með 

grunnorðaforða.  

• Skilur megininntak í stuttum einföldum 

frásögnum.  

• Les auðlesna texta af ýmsum gerðum sem 

innihalda algengan orðaforða.  

• Finnur lykilupplýsingar í texta.  

• Innlögn 

• Hópavinna 

• Sjálfstæð vinna í 

vinnubækur 

• Glósur og verkefni frá 

kennara 

Samskipti 

 

• Skilur og notar algeng orðasambönd daglegs 

máls.  

• Hefur samtal af öryggi og veigrar sig ekki við að 

spyrja kennara eða samnemendur spurninga 

tengdar námsefninu.  

• Getur tekið þátt í einföldum leikjum á ensku.  

• Getur spurt bekkjarsystkini spurninga sem snúa 

að daglegu lífi og sömuleiðis svarað þeim.  

• Að nemandi bjargi sér ef hann villist eða þarf 

að spyrja til vegar.  

• Innlögn 

• Hópavinna 

• Sjálfstæð vinna í 

vinnubækur 

• Glósur og verkefni frá 

kennara 

 

 

 

 

Frásögn 

• Getur endursagt eftir að hafa hlustað á 

frásögn. 

• Innlögn 

• Hópavinna 

• Sjálfstæð vinna í 

vinnubækur 

• Glósur og verkefni frá 

kennara 



Ritun 

 

• Áttar sig á lausnum einfaldra jafna þar sem 

bókstafur tákn  

• Stafsetur flest algengustu orðin.  

• Tengir saman einfaldar setningar.  

• Skrifar stutta atburðarás frá eigin brjósti.  

• Notar greinamerki í gerð setninga 

s.s. spurningarmerki, punkta og stóran staf.  

• Skrifar mánaðaheiti.   

• Innlögn 

• Hópavinna 

• Sjálfstæð vinna í 

vinnubækur 

• Glósur og verkefni frá 

kennara 

Menningar 

læsi 

• Getur sýnt fram á að hann þekkir til siða og 

hefða viðkomandi málsvæða og ber saman við 

eigin menningu.  

 

 

• Innlögn 

• Hópavinna 

• Sjálfstæð vinna í 

vinnubækur 

• Glósur og verkefni frá 

kennara 

Námshæfni 

 

• Gerir sér grein fyrir hver staðan er í náminu og 

setur sér raunhæf markmið.  

• Getur að nokkru leyti beitt lykilnámsaðferðum 

til að auðvelda skilning og notkun á 

tungumálinu.   

• Getur tekið þátt í jafningjamati á raunsæjan 

hátt.  

• Getur tekið þátt í samvinnu um ýmiskonar 

viðfangsefni og sýnt öðrum tillitssemi.  

• Getur nýtt sér algengustu hjálpartæki, s.s. 

uppflettirit, orðabækur, veforðasöfn, 

leiðréttingarforrit og leitarvélar.  

 

 

Námsefni 

 

 

 

 

 

Lykilhæfni 

Málfræði A, Málfræði B, A year of fun, Build up 2, efni frá kennara 

 

 


