
Birt með fyrirvara um breytingar 
 

Foldaskóli 2019-2020  -  6. bekkur 
Námsáætlun – enska 

 
Lagt er áherslu á að þjálfa nemendur í færniþáttunum lestri, hlustun, málfræði, tali og ritun. Unnin eru lesskilningsverkefni, ýmis hópaverkefni, grunnatriði 

í málfræði þjálfuð, hlustunaræfingar af ýmsum toga og samræður notaðar í kennslu. Þá er reynt að nýta sem fjölbreyttastar aðferðir til að vekja áhuga 
nemenda svo sem öpp og ýmislegt efni af netinu. 

 

Skólaárið 2019-2020 
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

• skilið einfalt talað mál um efni er varðar 
hann sjálfan, áhugamál hans og daglegt 
líf þegar talað er skýrt og áheyrilega  

•  skilið í meginatriðum samtöl og viðtöl, 
•   tjáð sig um það sem viðkemur daglegu 

lífi hans 
• lesið sér til gagn stutta og auðlesna texta  
• samið og ritað einfalda texta þar sem 

ímyndunaraflið fær að njóta sín  
•  fundið lykilupplýsingar í stuttum textum í 

þeim tilgangi að nýta í verkefnavinnu  
• notað grunnmálfræði eins og óákveðinn 

greini, fleirtölumyndir nafnorða, sögnina 
to be og to have og algengustu 
forsetningar, og persónufornöfn  

 
Ýmisleg viðfangsefni sem tengjast orðaforða og 
málfræði, ritun og hlustun.  
 
Bækur: Build up 2, Dickory og efni frá kennara.  

 

Námsmat fer fram yfir allan veturinn og verða 
verkefni lögð fyrir til námsmats þar sem reynir á 
ritun, lestur, málfræði, hlustun og talað mál. 
Símat fer stöðugt fram og er í formi 
leiðsagnarmats.  
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•  skrifað stutta texta með stuðningi 
gátlista og fyrirmynda 

• metur námið og lærir af mistökum  
• tekur þátt í samræðum og notar 

viðeigandi orðaforða  
• leggur sig fram við námið af alúð og nýtir 

tímann vel  
•  fer eftir fyrirmælum  
• hlustar á aðra og tjáir eigin hugsanir og 

skoðanir 
• tekur tillit til annarra, er virkur í 

hópastarfi og leggur sitt af mörkum  
• er sjálfstæð/ur í vinnu  
•  greinir milli staðreynda og skoðana og 

virðir skoðanir annarra 
• er skapandi við vinnu og lausn verkefna 

 
 


