Námsáætlun fyrir ensku - 7 bekkur
Tímafjöldi: 3 kennslustundir á viku
Námsþættir
Hlustun

Lesskilningur

Hæfniviðmið
Að nemendur:
• skilji einföld samtöl um efni
sem tengjast daglegu lífi.
• skilji efni og innihald í
aðgengilegum fjölmiðlum og
efni dægurmenningar.
• skilji einfaldar leiðbeiningar og
tilkynningar.
• geti hlustað og fylgt þræði í
samræðum um námsefni.
• geti hlustað og skilið í
samvinnu innan
skólastofunnar.
• geti hlustað á sunginn texta
og skráð hann og eyðufyllt.
Að nemendur:
• geti lesið einfaldan stuttan
texta með grunnorðaforða og
skilið megininnihald.
• geti skilið styttri frásagnir í
dagblöðum og tímaritum.
• geti fundið og nýtt sér
afmarkaðar upplýsingar úr
lengri texta t.d. við
verkefnavinnu.

Kennsluhættir/leiðir

Námsmat

Hlustunarefni sem fylgir námsbókum.
Samlestur í misstórum hópum.
Hlustun á smásögur, hlaðvörp, fræðsluþætti og
söngtexta.

Spurningar og verkefni út frá
hlustunarefni
Söngtextar og eyðufylling

Samlestur og para-/hópavinna.
Lestur smásagna, alls kyns texta og tímarita.

Lesskilningspróf
Spurningar út frá lestrarefni
Verkefni

•

Samskipti

Frásögn

geti lesið sér til gamans í
auðlesnari bókum og
tímaritum.
Að nemendur
• geti tjáð sig nokkuð
auðveldlega og sagt frá
atburðum, daglegu lífi, og
skoðunum sínum, og
fjölskyldu, áhugamálum og
nánasta umhverfi á einfaldan
hátt.
• geti tekið þátt í óformlegu
spjalli um áhugamál sín,
daglegt líf og tjáð skoðanir á
skýran hátt.
• geti flutt einfalda, og áður
undirbúna kynningu fyrir
skólafélaga og skipst á
upplýsingum
• í einföldu máli sagt frá og
notað lykilorðaforða
Að nemendur
• geti í einföldu máli sagt frá og
notað lykilorðaforða sem
unnið er með í viðfangsefnum
og beitt eðlilegum framburði
og áherslum
• geti endursagt og lýst
atburðum eða reynslu á
einfaldan hátt með stuðningi
mynda o.fl.

Samtöl í tímum.
Undirbúin og óundirbúin upplestur sem og
kynningar.
Stundum er eingöngu töluð enska í
kennslustundum.

Virkni í tíma og verkefni
Munlegt próf

Samtöl í tímum.
Undirbúin og óundirbúin upplestur sem og
kynningar.

Frásagnir og kynningar
Virkni í tímum

•

Ritun

Menningarlæsi

Námshæfni

geti flutt atriði, stutta sögu
eða lesið upp eigin texta
Að nemendur
• geti ritað samfelldan vel
skiljanlegan texta um efni sem
hann þekkir
• geti skrifað nokkuð
auðveldlega um það sem hann
hefur lesið, séð eða heyrt
• geti notað lykil orðaforða í
einföld skilaboð eða tölvupóst
• geti samið texta þar sem
ímyndunaraflið fær að njóta
sín
Að nemendur
• þekki til mismunandi
menningar þar sem enska er
töluð
• þekki og skilji mun á notkun
og framburði á ensku í
mismunandi löndum
Að nemendur
• öðlist hæfni til að nota
tungumálið sem lifandi
verkfæri í fjölbreyttum tilgangi
og við ólíkar aðstæður
• geri sér nokkra grein fyrir því
hvar þeir standi í náminu og
geti beitt aðferðum til þess að
bæta sig ef þarf
• geti nýtt rafrænt námsefni á
ýmsu formi í tengslum við

Unnið í vinnubók og útfrá hlustun eða áhorfi.
Dabók, ljóð og bréfaskrif.
Glósur úr námsefni og öðru lestrarefni.
Málfræðiæfingar.

Stílar
Orðaforðapróf
Verkefni

Kynning á enskumælandi löndum, menningu
þeirra, hefðum og ólíku málfari.
Bréfaskrif við bekk í enskumælandi landi.

Verkefni og virkni í tímum

Innlagnir, sýnikennsla, vinnubækur, leikir,
samræður og samvinna.
Verkefni þar sem nemendur nýta fjölbreytta
upplýsingamiðla til þess að afla sér gagna og
miðla þeim á margvíslegan hátt.

Símat og virkni í tímum
Verkefni og kynningar
Sjálfsmat

•
•
•

vinnutækni, vinnulag og
annað nám.
geti sýnt sjálfstæði í
vinnubrögðum undir leiðsögn
og í samvinnu með öðrum.
geti nýtt hugbúnað/forrit við
vefsmíðar.
geti nýtt hugbúnað/forrit við
miðlun þekkingar á skapandi
og skýran hátt.

Lokanámsmat:
Kaflapróf
Munnlegt próf
Þemaverkefni
Ástundun og vinnusemi í skólanum
Einkunnir gefnar með A, B+, B, C+, C eða D

