
 

Kennsluáætlun: 
 
Enska vorönn 2020 
3.-4.bekkur 
Kennari: Álfheiður Þórhallsdóttir 
 
Ein kennslustund í töflu á viku. 

_______________________ 

Janúar 

Vika 2-5: 

Ýmsar þulur, og söngvar á ensku. 

Febrúar 

Vika 6-9. 

Sameiginlegur ljóðaupplestur og leikir. 

Vetrarfrí í viku 8. 

Mars 

Sameiginlegur upplestur á ljóði, ritun, 
þýðingar og listræn útfærsla. 

Vika 10:  

Nemendur vinna með orðaforða og æfa 
lestur. Orðaforði aukinn og ljóðin færð í 
listrænt form /leiklist 

Vika 11:  

Nemendur vinna með orðaforða og æfa 
lestur. Orðaforði aukinn og ljóðin færð í 
listrænt form/leir 

Vika 12:  

Nemendur vinna með orðaforða og æfa 
lestur. Orðaforði aukinn og ljóðin færð í 
listrænt form/útinám eða hreyfingu 

 

Kennsla: 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

3.bekkur velur sér 5 orð úr ljóði sem skrifað er á töfluna. 
Þýðir þau yfir á íslensku og myndskreytir úr ljóðinu. 
Upplestur á völdum orðum 

4.bekkur skrifar allt ljóðið í vinnubók. Þýðir í sameiningu 
og gerir listræna útfærslu úr ljóðinu. Upplestur á ljóði. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vika 13: 

Nemendur vinna með orðaforða og æfa 
lestur. Orðaforði aukinn og ljóðin færð í 
listrænt form/tónlist 

April 

Vika 14-vika17 

Fjögurra vikna verkefni. Heimili í 
skókassa. Áhersla á orðaforða og 
þýðingar. 

Orðaforði tengdum lífsvenjum nemenda, 
daglegu lífi þeirra og fjölskyldu. 

Í lok verkefnisins sýna nemendur 
afraksturinn og segja frá heimili sínu á 
ensku. 

Maí 

Vika 18-vika 22 

Nemendur lesa í hljóði í 10 mínútur í 
hverjum tíma. Nemendur búa til orðalista 
bekkjarins. Leitarleikir inni og úti til að 
auka orðaforða og skilning. 

Júni 

Vika 23: 

Spilastund 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Verkefni „Heimili í skókassa”.  Hver og einn gerir sinn 
orðalista yfir það sem á að vera í skókassanum. Skráir 
hann í vinnubók og  þýðir yfir á íslensku. Síðan er fyllt inn í 
kassann og að lokum er afraksturinn kynntur fyrir hinum 
nemendum bekkjarins. 
 

 

Hæfniviðmið: 

Hæfniviðmið fyrir 3.bekk  

● Að nemandi geti átt góð samskipti, hlustað og 

sýnt kurteisi.  

● Að nemandi geti tekið þátt í að fara með vísur, 

vers og ljóð á málinu.  

● Að nemandi geti beitt skýrum og áheyrilegum 

framburði.  

● Að nemandi geti endurtekið setningar, ljóð og 

vers áheyrilega og með góðum framburði.  

● Að nemandi geti átt einföld samtöl um fjölskyldu 

og daglegt líf , heilsað og kvatt á tungumálinu.  

● Að nemandi þekki nokkur orð á tungumálinu og 

geti skrifað þau.  

 

Hæfniviðmið fyrir 4.bekk  

● Að nemandi geti átt góð samskipti, hlustað og 

sýnt kurteisi.  

● Að nemandi geti farið áheyrilega og með góðum 

framburði með ljóð og texta á viðkomandi 

tungumáli.  

● Að nemandi geti skilið einfalda frásögn og 

upplestur og átt samtal eða svarað spurningum 



um daglegt líf og venjur með áheyrilegum 

framburði.  

● Að nemandi geti nýtt orðaforða sinn til að skilja og 

rita einfaldan texta eftir forskrift í vinnubók.  

● Að nemandi geti þekkt og ritað einstök orð og 

orðasambönd eftir minni .  

● Að nemandi geti lesið sér til gagns stutta og 

einfalda texta og bækur fyrir börn á viðkomandi 

tungumáli.  

● Að nemandi geti sýnt fram á að hann kann skil á 

ýmsum þáttum, orðum og hugtökum sem snúa að 

daglegu lífi, s.s. fjölskyldu, skóla og menningu 

viðkomandi málsvæðis og getur gert sér grein fyrir 

þáttum sem eru ólíkir hans eigin menningu og 

lífsvenjum.  

● Að nemandi getur tengt ný viðfangsefni í náminu 

t.d. í öðrum námsgreinum fyrri reynslu og 

þekkingu og nýtt sér í skapandi vinnubrögðum. 

 

Námsmat: 
 
Kennari metur vandvirkni og innri hvatningu nemanda til 

að klára verkefni. 

Námsmat á samvinnu og lausn verkefna 

Hópasamstarf og kurteisi metin.  

Kennari metur framsögn nemenda  

 

 

 

 

  

 


