
Kennsluáætlun - veturinn 2021-2022

fag - 4. bekkur  enska

Hæfniviðmið:

Hlustun

● Skilið það mál sem notað er í kennslustofunni og brugðist við með orðum eða athöfnum.

● Fylgt meginþræði í einföldum frásögnum um kunnuglegt efni með stuðningi, t.d. af myndum, hlutum eða líkamsmáli og

notað sér upplýsingarnar í eigin verkefni.

● Fylgst með einföldu efni í myndmiðlum og úr heimi dægurmenningar sem er kunnuglegt úr heimi barna og unglinga og

greint frá því helsta.

Lesskilningur

● Skilið megininntak í stuttum einföldum frásögnum dagblaða, tímarita og netmiðla með stuðningi, t.d. af myndum.

● Fundið afmarkaðar upplýsingar í einföldum texta og nýtt sér í verkefnavinnu.

● Lesið sér til gagns og gamans stuttar, einfaldar bækur og fræðsluefni fyrir börn og unglinga og rætt efni þeirra með

stuðningi kennara eða skólasystkina.

Samskipti

● Spurt og svarað á einfaldan hátt um það sem stendur honum næst.

● Skipst á upplýsingum og skoðunum við skólasystkini og kennara um efni tengt náminu.

● Tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið samtalsæfingar.



Frásögn

● Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, áhugamálum og nánasta umhverfi á einfaldan hátt.

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

● Flutt atriði, sagt stutta sögu eða lesið upp eiginn texta sem hann hefur haft tækifæri til að æfa.

Ritun

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

● Lýst í einföldu máli því sem næst honum er, fjölskyldu, áhugamálum, vinum og umhverfi.

● Skrifað einföld skilaboð, smáskilaboð og tölvupóst.

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

Menningarlæsi

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

þekktra staða.

● Sýnt fram á að hann þekkir til þátta sem einkenna barna- og unglingamenningu viðkomandi málsvæðis, s.s. söguhetja

barnabóka, leikja, söngva og ævintýra.

● Sýnt fram á að hann áttar sig á að mörg algeng orð í erlenda tungumálinu eru lík og skyld öðrum sem hann þekkir.

Námshæfni

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

skilning á inntaki.

● Beitt sjálfsmati sem tengist viðfangsefnum námsins með stuðningi kennara eftir því sem þörf krefur.

● Tengt ný viðfangsefni eigin reynslu og þekkingu.



● Tekið þátt í hóp- og tvenndarvinnu, hlustað á og tekið tillit til þess sem aðrir hafa að segja.

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

Blátt: símat allan veturinn. Grænt: Harry Potter rautt: mat með verkefnum

Tími/dagar Metanleg hæfniviðmið Nám og kennsla Námsefni

23. - 27. ágúst
24. ágúst
Skólasetning

Introduction Speak out: bls 1
Work out: bls 1 og 2

30. - 3. sept.
3. sept.
Göngum í
skólann

Good morning and goodbye Speak out: bls 2 - 3
Work out: bls 3,4,

6. - 10. sept.
8. sept.
Dagur læsis

Action songs Speak out: bls 4 og 5
Work out: bls 5 og 6

13. - 17. sept.
Hópforeldra-
fundir

6. sept.
Dagur íslenskrar
náttúru

Numbers Speak out: bls 6 og 7 glósubók
Work out: bls7-8
Glósubók - tölustafir 11-20



20. - 24. sept.
26. sept
Evrópski
tungumáladagur-
inn

Numbers Speak out: bls 6 og 7
Work out: bls 9-11

27. - 1. okt. Colours Speak out: bls 8 og 9 - glósubók
Work out: bls 12

4. - 8. okt ● Skipst á upplýsingum og

skoðunum við skólasystkini og

kennara um efni tengt

náminu.

Colours Speak out: bls 8 og 9
Work out: bls 13-14

11. - 15. okt.
15. okt.
Starfsdagur

Colours Speak out: bls 8 og 9
Work out: bls 15-16

18. - 22. okt.
18.-19. okt.
Vetrarfrí

● Spurt og svarað á einfaldan

hátt um það sem stendur

honum næst

Clothes Speak out: bls 10 og 11
Work out: bls 17 - 22
Segja frá klæðnaði og spyrja aðra

25. - 29. okt. Clothes Speak out: bls 10 og 11
Work out: bls 17 - 22.

1.- 5. nóv. Clothes Speak out: bls 10 og 11
Work out: bls 17 - 22



8. - 12. nóv.
8. nóv
Baráttudagur
gegn einelti.

Vinavika/vina-
dagur

The alphabet Speak  out: bls 12 og 13
Work out: bls 23 - 26

15. - 19. nóv.
16. nóv.
Dagur íslenskrar
tungu.

20. nóv.
Dagur mannréttinda
barna.

The alphabet Speak  out: bls 12 og 13
Work out: bls 23 - 26

22. - 26. nóv. The alphabet Speak  out: bls 12 og 13
Work out: bls 23 - 26

30. - 3. des.
1. des
Fullveldisdagur

2. des.
Föndurdagur

● Skilið megininntak í stuttum

einföldum frásögnum

dagblaða, tímarita og

netmiðla með stuðningi, t.d.

af myndum.

Jólaþema

6. - 10. des. Jólaþema

13. - 17. des.
17. des
Litlu jól síðdegis

Jólaþema



Jólafrí

3. - 7. jan.
3. jan
Starfsdagur

6. jan.
Þrettándinn

● Lesið sér til gagns og gamans

stuttar, einfaldar bækur og

fræðsluefni fyrir börn og

unglinga og rætt efni þeirra

með stuðningi kennara eða

skólasystkina.

Body parts Speak out: bls 14 og 15
Work out: bls 27 - 34

10. - 14. jan. Body parts Speak out: bls 14 og 15
Work out: bls 27 - 34

17. - 21. jan.
21. jan.
Bóndadagur

Body parts Speak out: bls 14 og 15
Work out: bls 27 - 34

24. - 28. jan. ● Nýtt sér hjálpartæki, s.s.

einfaldar orðabækur,

veforðasöfn,

leiðréttingarforrit og

leitarvélar.

Harry Potter

31. - 4. feb. ● Flutt atriði, sagt stutta sögu

eða lesið upp eiginn texta sem

Harry Potter



hann hefur haft tækifæri til

að æfa.

7. - 11. feb.
6. feb.
Dagur leikskólans
10. feb.
foreldrafundadagur
11. feb.
Dagur íslenska
táknmálsins

● Skrifað texta með orðaforða

úr efnisflokkum sem fengist

er við með stuðningi frá mynd,

hlut eða gátlista.

Harry Potter

14. - 18. feb.
17.-18. feb.
Vetrarleyfi

● Skrifað einföld skilaboð,

smáskilaboð og tölvupóst.

● Samið stuttan texta frá eigin

brjósti með stuðningi mynda,

hluta, tónlistar o.s.frv.

Harry Potter

21. - 25. feb.
21.  feb.
Starfsdagur

● Sagt frá eða lýst sjálfum sér,

vinum, fjölskyldu, áhugamálum

og nánasta umhverfi á

einfaldan hátt.

Family Speak out: bls 16 -17
Work out: bls 35 - 38
Teikna fjölskyldu og segja frá og skrifa
frásögn.

28. - 4. mars
28. feb.
Bolludagur

● Lýst í einföldu máli því sem

næst honum er, fjölskyldu,

Family Speak out: bls 16 -17
Work out: bls 35 - 38



1.mars
Sprengidagur
2. mars
Öskudagur

áhugamálum, vinum og

umhverfi.

7. - 11. mars ● Endursagt og lýst atburðum

eða reynslu á einfaldan hátt

með stuðningi hluta, mynda,

tónlistar o.s.frv.

Days, months and seasons Speak out: bls 18 - 21
Work out: bls 39 - 45

14.-18. mars
14. mars
Dagur
stærðfræðinnar

Days, months and seasons Speak out: bls 18 - 21
Work out: bls 39 - 45

21.-25. mars Days, months and seasons Speak out: bls 18 - 21
Work out: bls 39 - 45

28.mars-1. apr. Eastern - páskaþema

Páskafrí



18. - 22. apríl
18. apríl
Annar í páskum

21. apríl
Sumardagurinn
fyrsti

● Fundið afmarkaðar

upplýsingar í einföldum texta

og nýtt sér í verkefnavinnu.

Weather Speak out: bls 22 - 23
Work out: bls 46 - 49

25. - 29. apríl Weather Speak out: bls 22 - 23
Work out: bls 46 - 49

2. - 6. maí Food and drink Speak out: bls 24 - 27
Work out: bls 50 -55

9. - 13. maí Food and drink Speak out: bls 24 - 27
Work out: bls 50 -55

16. - 20. maí
16.maí
Námsmati lokið

Food and drink Speak out: bls 24 - 27
Work out: bls 50 -55

23. - 27. maí
25. maí
Skóladagur
BS/HS

26. maí
Uppstigningar-
dagur

30. - 3. júní
31. maí-2.júní
Sólskinsdagar



Foreldrafundadagur?
4. júní
skólaslit

6. - 10. júní
6. júní
Annar í
hvítasunnu

7. - 9.júní
Starfsdagar

Sumarfrí


