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Kennsluáætlun 6. bekkur                            

Fagheiti: Enska  Kennarar Ásdís Rós Clark, Elísabet Sveinsdóttir, 

Ragnheiður Gíslaóttir 

Tímabi

l 

Hæfniviðmið 

Við lok 6. bekkjar getur nemandi: 

Námsþættir 

 

Námsefni/ 

kennslugögn 

Leiðir Viðfangsefni Matsviðmið/ 

Námsmat 

 

26. – 

28. 

ágúst 

• skilið einfalt mál um hann sjálfan og 

hans nánasta  

• fylgt meginþræði í einföldum 

frásögnum um kunnuglegt efni með 

stuðningi 

• fylgst með einföldu efni í 

myndmiðlum 

• lesið og skilið stutta texta með 
grunnorðaforða  

• fundið afmarkaðar upplýsingar í 
einföldum texta 

• tekið þátt í samskiptaleikjum og 

unnið samtalsæfingar 

• sagt frá sjálfum sér, vinum, 
fjölskyldu, áhugamálum og nánasta 
umhverfi á einfaldan hátt 

• lýst atburðum og reynslu á einfaldan 
hátt með stuðningi hluta, mynda, 
tónlistar o.s.frv. 

• skrifað stuttan samfelldan texta  

 

 

Ritun 

Málfræði 

Umræður 

Enskar 

málfræðiæfingar B 

 

Margvíslegar 

kennsluaðferðir svo sem 

bein innlögn kennara, 

nemendur leita lausna 

og vinna með ýmsum 

aðferðum, einstaklings 

og samvinna 

Kynning á námsefni 

Ritunarverkefni“My 

Summer Vacation 

Enskar 

málfræðiæfingar bls.1-

2 

 

 

31. 

ágúst 

– 4. 

sept. 

 

 

Bókmenntir 

Lestur 

Ritun 

Málfræði 

Hlustun 

Umræður 

Ready for Action 

lesbók 

Enskar 

málfræðiæfingar B 

Frjálslestrarbækur 

Margvíslegar 

kennsluaðferðir svo sem 

bein innlögn kennara, 

nemendur leita lausna 

og vinna með ýmsum 

aðferðum, einstaklings 

og samvinna 

Lesbók bls.4-9 

Enskar 

málfræðiæfingar bls.3-

7 

Frjálslestrarbækur og 

verkefni þeim tengdar 
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• tengt saman einfaldar setningar og 
stafsett flest algengustu orðin 

• skrifað texta með orðaforða úr 
efnisflokkum sem fengist er við með 
stuðningi frá mynd, hlut eða gátlista 
 

• 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 

hljóð- og tónvinnslu 

gerð stuttmynda og myndbanda  

miðlun þekkingar á fjölbreyttan og skapandi 

hátt 

 

 

 

 

 

 

7. – 

11. 

sept. 

Lestur 

Ritun 

Málfræði 

Hlustun 

Umræður 

Bókmenntir 

Menningarlæsi 

Enskar 

málfræðiæfingar B 

Ready for Action 

lesbók 

 

 

 

 

Margvíslegar 

kennsluaðferðir svo sem 

bein innlögn kennara, 

nemendur leita lausna 

og vinna með ýmsum 

aðferðum, einstaklings 

og samvinna 

Enskar 

málfræðiæfingar bls.8-

9 

Lesbók bls. 10-11 

Frjálslestrarbækur og 

verkefni þeim tendar 

 

 

 

14. – 

18. 

sept. 

Bókmenntir 

Lestur 

Ritun 

Málfræði 

Hlustun 

Stíll 

Ready for Action 

lesbók 

Frjálslestrarbækur 

Margvíslegar 

kennsluaðferðir svo sem 

bein innlögn kennara, 

nemendur leita lausna 

og vinna með ýmsum 

aðferðum, einstaklings 

og samvinna 

Stíll 1 

Lesbók 12-15 

Frjálslestarbækur og 

verkefni þeim tengdar 

 

Stíll metinn 

til einkunnar 
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Umræður 

 

 

21.  – 

25. 

sept. 

 

 

 

 

 

 

Lestur 

Ritun 

Málfræði 

Hlustun 

Umræður 

 

 

Ready for Action 

i-Pad 

Margvíslegar 

kennsluaðferðir svo sem 

bein innlögn kennara, 

nemendur leita lausna 

og vinna með ýmsum 

aðferðum, einstaklings 

og samvinna 

 

Kynning á i-Pad 

verkefni“ My Best 

Friend“/unnið í 

ýmisum forritum 

Lesbók bls. 16-17 

 

Nemendur 

vinna heima í 

i-Pad 

verkefni 

 

28. – 

2. okt. 

Bókmenntir 

Lestur 

Ritun 

Málfræði 

Hlustun 

Ready for Action 

lesbók 

i-Pad 

Frjálslestrarbækur 

 

Margvíslegar 

kennsluaðferðir svo sem 

bein innlögn kennara, 

nemendur leita lausna 

og vinna með ýmsum 

aðferðum, einstaklings 

og samvinna 

Enskar 

málfræðiæfingar bls. 

10-11 

Frjálslestrarbækur 

ásamt verkefnum 

þeim tengdum 

Nemendur 

vinna heima í 

i-Pad 

verkefni 

Próf 1 
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Umræður 

 

Lesskilningspróf úr 

bls.4-17 

 

5.-9. 

Okt. 

 Hlustun 

Áhorf 

Menningarlæsi 

Kvikmynd, Free Willy 

 

 

 

Nemendur horfa á 

kvikmynd og undirbúa 

sig fyrir að vinna 

verkefni úr henni. 

Kvikmynd Nemendur 

skila i-Pad 

verkefni sem 

er metið til 

einkunnar. 

 

Námsefni fyrir haustönn/ Samantekt 

• Ready forAction lesbók 
• Málfræði , Enskar málfræðiæfingar B 
• Hlustunaræfingar, Ready for Action, tónlist og kvikmyndir 
• Frjálslestrarbækur og verkefni þeim tengdar 
• Kvikmynd  
• Stílar 

Ýmis verkefni unnin á iPad 

Kennsla/tímafjöldi: 3x40 mín. á viku  

Námsmat  

• 2-3 próf úr grunnefni 
• Kvikmyndaverkefni 
• Stílar 
• I-pad verkefni 
• Ritun 

 

Áætlun þessi er unnin út frá Skólanámsskrá Kársnesskóla og er birt með fyrirvara um breytingar. 


