
Námsáætlun skólaárið 2016-2017 

Námsgrein: Enska                                                      4. bekkur                                                 1 kennslustund á viku 

Áfangalýsing 

 

Eitt helsta markmið byrjendakennslu í ensku er að vekja áhuga nemenda á  tungumálinu.  Lögð er áhersla á að þjálfa nemendur í öllum fjórum 

færniþáttunum, lestri, hlustun, tali og ritun á sem fjölbreyttasta hátt. Leitast verður við að þjálfa nemendur í að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og 

undir leiðsögn. Nemendur fá tækifæri til að nýta sér margvíslega miðla við úrvinnslu og miðlun efnis.   

Námsefni sem stuðst er við: Speak out/Work out, grunnbækur og hlustunarefni, þemahefti er tilheyra enskuefninu Connect –Celebrations, Seasons, 

Atlantic Ocean, efni af veraldarvef: mms.is, youtube.com, enskar sögubækur af bókasafni. 

Miðað er við að nemendur í 4. bekk fái að jafnaði 1 kennslustund á viku og verður kennt í tímabilum. 

 

tímabil Hæfniviðmið Námsefni Kennsluhættir/leiðir Námsmat 

Janúar 

 

 

 

 

Að nemendur 

-geti heilsað, sagt hver hann er og hvaðan hann kemur 

-geti heilsað á mismunandi tímum dags 

-geti skrifað einfaldan texta með stuðningi frá mynd, gátlista eða 

hlut 

-geti hlustað á sunginn texta með nokkrum skilningi 

-kunni að telja upp í 20 

-þekki tölurnar 1 – 20 í rituðu formi 

 

Speak out/Work out 

lestrar- og 

vinnubækur, 

hlustunarefni með 

námsefninu.  

 

Kveikja/umræður 

Hlustun af diski 

Texti lesinn og paravinna 

þar sem nemendur spyrja 

hvorn annan einfaldra 

spurninga. 

Unnið í verkefnabók.  

 

 

     

Febrúar 

 

 

 

 

 

Að nemendur 

-þekki helstu liti og geti skrifað nöfn þeirra 

-geti lýst klæðnaði sínum 

-geti farið með stafrófið á ensku og stafað orð 

-geti skilið létt fyrirmæli í vísum um hreyfingar 

-geti kynnt sig og fjölskyldu sína 

 

Speak Out/Work out 

Hlustunarefni með 

námsefninu. 

Þemahefti-Connect-

Celebrations 

Kveikja/umræður 

Hlustun af diski 

Texti lesinn og paravinna 

þar sem nemendur spyrja 

hvorn annan einfaldra 

spurninga. 

Unnið í verkefnabók.  

Virkni metin. 

     

Mars 

 

 

Að nemendur 

-þekki heiti daga og mánaða 

-geti sagt frá og lýst helstu líkamspörtum 

-skilji stutt samtöl um efni sem tengjast daglegu lífi  

-geti tjáð sig og sagt frá atburðum í einföldum setningum 

 

Speak Out/Work out 

Hlustunarefni með 

námsefninu. 

Þemahefti-Connect, 

Seasons 

Létt lesnar 

sögubækur 

Samlestur og paravinna. 

Lestur á léttum sögubókum. 

Hlustun af diski 

Unnið í verkefnabók.  

Samtöl í tímum þar sem 

nemendur tala sjálfir og 

hlusta á hvorn annan.  

 

Sjálfsmat 

 

     



Apríl-maí 

 

 

 

 

Að nemendur 

-geta tjáð sig í einföldum setningum um málefni daglegs lífs 

-geti samið og skrifað stuttan texta um sig sjálfan 

-geti þýtt einfaldan texta úr íslensku yfir á ensku 

-geti lesið stutta einfalda texta og skilið megininnihald þeirra 

-geti átt samtal sín á milli með þeim efnisflokkum sem unnið 

hefur verið með  

 

Speak Out/Work out 

Hlustunarefni með 

námsefninu. 

Þemahefti-Connect, 

Atlantic 

Létt lesnar 

sögubækur 

Samlestur og paravinna. 

Lestur á léttum sögubókum. 

Hlustun af diski 

Unnið í verkefnabók.  

Samtöl í tímum þar sem 

nemendur tala sjálfir og 

hlusta á hvorn annan.  

 

Skrifleg og 

munnleg 

könnun. 

Kennari, netfang 

Margrét Baldvinsdóttir margret@akmennt.is 

 

 

 

 


