
Kennsluáætlun Borgarhólsskóli 6. bekkur 2019-2020 

Ná msgrein:      Enská                                       Bekkur: 6. bekkur  

Kennarar: Guðrún Sædís Harðardóttir 

 

Tímafjöldi á viku:  3 kennslustundir 

Kennsluaðferðir og skipulag 

Innlagnir, einstaklingsvinna, paravinna, vinnubókarvinna, hópavinna, skriflegar æfingar, samræður, áhorf og hlustun. 

Grunnþættir menntunar 

Grunnþáttur Áhersluþættir grunnþátta menntunar 

Læsi Nemendur geti lesið sér til gagns og gamans auðvelda texta, úr bókum, blöðum eða fjölmiðlum.  

 

Sjálfbærni Nemendur vinni sjálfstætt að ákveðnum verkefnum. 

Nemendur læri að taka afstöðu með eða á móti hinum ýmsu álitamálum og ágreiningsefnum, á lýðræðislegan hátt,  

bæði með ritun og framsögn. 

Heilbrigði og velferð Að skapaður sé jákvæður skólabragur þar sem markvisst er hugsað um þroska og heilbrigði frá ýmsum hliðum og að 

nemandi geti unnið út frá sínum styrkleikum með það að markmiði að styrkja sjálfsmyndina. 

Lýðræði og 

mannréttindi 

Nemendur læri að taka meiri ábyrgð á eigin námi og hafi val um ýmislegt sem að því lýtur s.s. verkefnaval. 

Jafnrétti Með fjölbreyttum kennsluaðferðum sem byggja á samvinnu, hópavinnu og þemavinnu er lögð áhersla á jafnrétti. 

Nemendur læra að virða skoðanir og sjónarmið hvers annars, hlusta á hvern annan og taka tillit til skoðana hvors 

annarra. 

Sköpun Nemendur vinna ýmis verkefni þar sem reynir á sköpun, s.s. gerð veggspjalda og sögugerð. 

 

 

Unnið verður með hæfniviðmið við lok 2. stigs (miðstigs) skv. aðalnámskrá grunnskóla. 
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Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið/ markmið Mat 

 

Almenn þekking 

 

 

 Vinnuhefti 

 

Að nemendur þekki grunnatriði í ensku svo sem 

eins og tölurnar, litina og fleira. 

Hefti yfirfarin og vinnan metin. 

Raðtölur 

Mánuðir 

Lýsingarorð  

Atriði í tengslum við 

sagnorð 

 

Ready for action lesbók, 

Enskar málfræðiæfingar A 

Hlustun 

Þjálfist í notkun raðtalna.  

Læri mánaðaheiti og kynnist stjörnumerkjunum.  

Læri einföld atriði í tengslum við lýsingarorð.  

Læri einföld atriði í tengslum við sagnorð. 

 

Kannanir úr afmörkuðum þáttum 

 

 

Málfræðikönnun 

Orðaforði í tengslum 

við fréttir og sögur 

Tími og klukka 

Algengar forsetningar 

Ready for action lesbók, 

Enskar málfræðiæfingar A 

Hlustun 

 

Þjálfist í notkun orðaforða sem oft kemur fyrir í 

sögum, fréttum og sjónvarpi.  

Þjálfist í að nota orðaforða tengdan tíma og klukku. 

Þjálfist í notkun á algengum forsetningum 

Ritunarverkefni eða munnlegt 

verkefni. 

 

Málfræðikönnun 

Þjálfun í orðaforða sem 

tengist kvikmyndum og 

tímaritum. 

Ákveðinn og 

óákveðinn greinir 

 Ready for action lesbók, 

Enskar málfræðiæfingar A 

 

 

 

Kynnist og þjálfist í að nota orðaforða sem tengist 

kvikmyndum, tímaritum og greinum.  

Rifji upp reglur um ákveðinn og óákveðinn greini. 

Verkefni  

 

Málfræðikönnun 

Orðaforði sem tengist 

ferðalögum 

Eintala og fleirtala. 

 

 Ready for action lesbók, 

Enskar málfræðiæfingar A 

Hlustun 

Þjálfist í notkun orðaforða sem tengist ferðalögum. 

Rifji upp reglur um eintölu og fleirtölu nafnorða.  

Læri um Ísland og íslenska menningu og menningu 

í öðrum löndum. 

Verkefni 

 

Málfræðikönnun 

 

Skilningur 

Hlustun og áhorf 

Bókmenntir og 

kvikmyndir 

Lesið sér til gagns og gamans auðlesnar bækur og 

tímarit. 

Verkefni úr bókunum 
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Jumanji 

 

Fylgt þræði í aðgengilegu fjölmiðla og dægurefni 

og unnið úr því. 

Úrvinnsla af ýmsum toga í 

tengslum við áhorfið. 

 


