
Námsáætlun fyrir ensku - 6. bekkur  
 
 
Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku 
 

Námsþættir Hæfniviðmið Kennsluhættir/leiðir Námsmat 

Hlustun 
 
 

Markmiðið er að nemandi öðlist 
hæfni í að: 

• skilja samtöl og viðtöl í 
meginatriðum um efni sem 
tengt er daglegu lífi, 

• fylgjast með hlustunarefni 
og skilja meginþráð. 

Nemendur hlusta á fyrirmæli kennara. 
Nemendur hlusta á upplestur og spjalla saman. 
Nemendur hlusta á tónlistartexta og fylla inn í 
eyður á blaði. 

Leiðsagnarmat 
Hlustunarkannanir og verkefni. 

Lesskilningur 
 
 
 
 
 

Markmiðið er að nemandi öðlist 
hæfni í að: 

• lesa sér til gagns og gamans 
stuttar bækur og skilja 
aðalatriði textans sem 
tengist áhugamálum og 
daglegu lífi 

• finna lykilupplýsingar í texta 
til að leysa verkefni 

Nemendur lesa og leysa texta úr Ready for Action 
og beita málfræðilega réttum aðferðum til að 
skrifa og segja frá á enskri tungu. 
 

Leiðsagnarmat 
Lesskilningspróf 
 

Samskipti Markmiðið er að nemandi öðlist 
hæfni í að: 

• taka þátt í spjalli um 
áhugamál og daglegt líf 

• bjarga sér við algengar 
aðstæður s.s. í verslun, 
veitingastöðum og á 
ferðalögum, 

• nota málið í 
kennslustundum til að taka 
og veita viðtöl. 

Para og hópavinna úr Ready for Action. 
Hópverkefni á haustönn, munnleg kynning. 

Leiðsagnarmat 

Frásögn 
 

Markmiðið er að nemandi öðlist 
hæfni í að: 

Para og hópavinna í Ready for Action. 
Lesa léttan texta og segja frá honum. 

Munnlegt próf 



 
 
 
 

• greina frá og lýsa athöfnum 
sem tengist daglegu lífi, 

• segja frá texta sem þau hafa 
lesið og/eða kynnt sér. 

Ritun 
 
 
 

Markmiðið er að nemandi öðlist 
hæfni í að: 

• skrifa texta með stuðningi 
s.s. gátlista og orðabóka, 

• samið texta með eigin 
ímyndunarafli. 

Vinna texta úr Ready for Action. 
 
 

Glósubók 
Leiðsagnarmat 

Námshæfni Markmiðið er að nemandi öðlist 
hæfni í að: 

• nýta sér orðalista, orðasöfn 
og orðabækur við nám sitt, 

• nýta sér veraldarvefinn í 
námi, 

• vinna sjálfstætt og með 
öðrum, 

• sýni virðingu, ábyrgð og 
virkni í námi. 

 Leiðsagnarmat 
Virkni og vinnubrögð metin. 

Námsmat: 
Símat 
Lokanámsmat: Einkunnir gefnar með A, B+, B, C+, C, D eða ólokið. 

 


