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Ágúst 
 
 
 
 
 

Kynna 
vinnubrögð og 
áætlun vetrarins í 
ensku. 
 

Spotlight 10 
1. kafli. 

Lausleg upprifjun. 
Nemendur hlusta á 
texta, lesa þá yfir, glósa 
og vinna verkefni. 

 

     

September 
 
 
 
 
 

Að nemendur  
fái innsýn í 
samræmd próf. 
Þjálfa orðaforða, 
ritun,  
málfræði og 
hlustun. 
 

Gömul samræmd 
próf 
Ljósrit – Málfræði 
og orðaforði 
Spotlight kafli 1. 
 

Nemendur vinna gömul 
samræmd próf. 
Málfræði upprifjun og 
innlögn frá kennara. 
Hlusta á texta úr 
bókinni og vinna 
verkefni.  

Próf úr 1. kafla í lok 
sept. 

     

Október 
 
 
 
 
 

Að þjálfa hlustun 
og lesskilning og 
að nemendur geti 
skrifað texta eftir 
ákveðnu formi. 
Dýpka þekkingu 
nemenda á 
enskumælandi 
landi (Írland). 
Menningarlæsi. 

Spotlight kafli 2. 
DVD Dangerous 
Minds og 
 

Áframhaldandi vinna í 
kennslubók. Lesa texta, 
hlusta og vinna 
verkefni. 
Nemendur horfa á 
mynd með enskum 
texta og vinna verkefni 
upp úr henni. 
 

Verkefni úr mynd, 
skil í nóv. 

     

Nóvember 
 
 
 
 
 

Þjálfa orðaforða, 
ritun,  
málfræði og 
hlustun. 
 

Spotlight kafli 2-3. 
Hlustunar og tal 
æfingar ásamt 
verkefnum frá 
kennara.  
Málfræði 
Upplestur 

Nemendur vinna í les- 
og vinnubók. 
Nemendur velja sér 
Guinnes record í 
tengslum við 2. kafla og 
gera kynningu á því. 
Einstaklingsverkefni. 
Stuttar talæfingar og 
hlustun.  
Upplestraræfing – lesin 
tvisvar með viku millibili 
og seinni lestur gildir til 
einkunnar. 

Guinnes World 
Record kynningar. 
Spelling verkefni. 
 
 

     

Desember 
 
 
 
 

Að efla 
nemendur í að 
tala og taka þátt í 
óformlegu spjalli. 
Að veita 

Spotlight 
Ýmis konar 
verkefni og ljósrit 
frá kennara - 
jólalög 

Klára 3. Kafla Spotlight 
Málfræði – Orðaforði 
nemendur vinna 
verkefni heima sem þeir 
skila. 

Synonyms – 
antonyms verkefni. 
Próf úr 3. Kafla. 



 
 
 

nemendum 
innsýn í önnur 
samfélög en 
þeirra eigin. 
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Janúar 
 
 
 
 
 

Að auka 
orðaforða, 
hlustun og ritun. 
Að nemendur 
geti hlustað eftir 
nákvæmum 
upplýsingum. 
Að nemendur 
geti notað málið 
sem 
samskiptamiðil í 
samskiptum. 

4. kafli í Spotlight 
Upplestraræfing. 
Orðaspil. 
Hlustun. 

Nemendur hlusta á 
texta, glósa og vinna 
verkefni í vinnubók. 
Kennari les texta og 
nemendur skrifa hann 
niður og fara svo yfir 
stafsetningu. 
Hlustunarverkefni frá 
kennara 

Próf úr 4. Kafla  

     

Febrúar 
 
 
 
 
 

Að auka 
orðaforða, 
hlustun og ritun. 
Að nemendur 
geti lesið 
skáldsögur sér til 
gagns og ánægju 
og myndað sér 
skoðanir á efni 
þeirra. 

Málfræði. 
5. kafli Spotlight  
Kjörbók. 

Nemendur hlusta á 
texta, glósa og vinna 
verkefni í vinnubók. 
Nemendur vinna í 
málfræðiheftum _ 
present perfect – past 
perfect. 
Nemendur velja sér 
kjörbók og lesa ýmist í 
tímum eða heima. Gera 
ritunarverkefni úr 
bókinni. 

Ritun úr bók. 

     

Mars 
 
 
 
 
 

Að efla 
nemendur í að 
tala og taka þátt í 
óformlegu spjalli 
og færa rök fyrir 
máli sínu. Að geta 
lesið smásögu sér 
til gagns og 
ánægju. 

5. kafli Spotlight  
Munnleg próf – 
smásögur 
Kvikmynd. 
Spotlight. 

Nemendur hlusta á 
texta, glósa og vinna 
verkefni í vinnubók. 
Nemendur lesa 
smásögu sem þeir taka 
munnlegt próf úr. 
Nemendur horfa á 
kvikmynd með ensku 
tali og texta. 

Munnlegt próf. 
Verkefni úr mynd. 

     

Apríl 
 
 
 
 
 

Að nemendur 
geti unni 
sjálfstætt og með 
öðrm. Að þeir 
geti nýtt sér öll 
helstu 
hjálpartæki, s.s. 
ítarefni, efni úr 
fjölmiðlum, 
orðabækur og 

Paraverkefni – 
kynning 
Spotlight 

 Nemendur vinna 
saman í pörum eða einir 
og halda kynningu á 
einhverju efni að eigin 
vali. Jafningjamat á 
móti mati kennara. 

Kynning – 
jafningjamat. 



leitarforrit. 
Að nemendur 
geti flutt stutta 
kynningu um 
undirbúið efni. 

     

Maí 
 
 
 
 
 
 
 

Að auka 
orðaforða, 
hlustun og ritun. 
 

Spotlight 
Ýmis aukaverkefni 
frá kennara. 

Nemendur hlusta á 
texta, glósa og vinna 
verkefni í vinnubók. 
Stílar – lestextar o.fl. 

Lokapróf 

 

Kennari, netfang 

Björk Jónsdóttir 
bjorkjons@akmennt.is 

Birt með fyrirvara um breytingar! 
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