
   
 

Kennsluáætlun 
 

  

Skólaár: 2019 - 2020 

Kennari/ar: Lovísa Hannesdóttir 

Árgangur: 4. bekkur 

Önn: vorönn 

Námsgrein: enska 

Fjöldi kennslustunda á viku: 1 kennslustund 



   
 
   

Vika/lota  Hæfniviðmið  Námsmarkmið Viðfangsefni Námsmat  

 Janúar  Lesið sér til gagns og 
gamans stutter, einfaldar 
bækur og fræðsluefni fyrir 
börn og unglinga og rætt efni 
þeirra með stuðningi 
kennara og skólasystkina. 
 

Fylgt meginþræði í einföldum 
frásögnum um kunnuglegt 
efni með stuðningi, t.d. af 
myndum, hlutum eða 
líkamsmáli og notað sér 
upplýsingarnar í eigin 
verkefni. 

Að nemandi geti hlustað á 
upplestur eða lesið sjálfur 
einfaldar enskar 
barnabækur og endursagt 
söguna. 

Enskar barnabækur 

Speak out og Work out. 

Leiðsagnarmat og 
virkni í tímum. 

Febrúar  Sýnt fram á að hann þekkir 
nokkuð til ytri umgjarðar 
menningarsvæðisins, s.s. 
landfræðilegrar legu, 
staðhátta og þekktra staða. 
 

Að nemandi fræðist um 
þekkta staðarhætti og 
menningarsvæða. 

Að nemandi kynni sér 
þekkta staði og endursegi 
með stuðningi við 

Speak out og Work out. 
Sýndarveruleikagleraugu, 
og fræðitextar. 

Leiðsagnarmat og 
virkni í tímum. 



   
 

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

fræðitexta, mynda eða 
tónlistar. 

Mars  Samið stuttan texta frá eigin 
brjósti með stuðningi mynda, 
hluta, tónlistar o.s.frv. 
 

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

Nýtt sér hjálpartæki, s.s. 
einfaldar orðabækur, 
veforðasöfn, 
leiðréttingarforrit og 
leitarvélar. 

 

 

Að nemandi geti skrifað 
einfaldan texta með 
ýmsum hjálpartækjum. 

Speak out og Work out. 

Textagerð og 
lesskilningur. 

Leiðsagnarmat og 
virkni í tímum. 



   
 
Apríl  Fundið afmarkaðar 

upplýsingar í einföldum texta 
og nýtt sér í verkefnavinnu. 

 

Beitt einföldum 
námsaðferðum til að 
auðvelda námið, t.d. nýtt sér 
titil á texta eða myndir sem 
fylgja til að auðvelda skilning 
á inntaki. 

Að nemandi geti lesið 
einfaldan texta og svarað 
spurningum úr honum. 

Að nemandi nýtt sér 
myndir og titill texta til að 
spá til um innihald hans. 

Speak out og Work out. 

Leskilningsverkefni. 

Leiðsagnarmat og 
virkni í tímum. 

Maí  Fundið afmarkaðar 
upplýsingar í einföldum texta 
og nýtt sér í verkefnavinnu. 
 
Beitt einföldum 
námsaðferðum til að 
auðvelda námið, t.d. nýtt sér 
titil á texta eða myndir sem 
fylgja til að auðvelda skilning 
á inntaki. 

Að nemandi geti lesið 
einfaldan texta og svarað 
spurningum úr honum. 

Að nemandi nýtt sér 
myndir og titill texta til að 
spá til um innihald hans. 

Speak out og Work out. 

Leskilningsverkefni. 

Leiðsagnarmat og 
virkni í tímum. 

     

 

Námsaðlögun: Námsefni aðlagað eftir þörfum 



   
 
 


