Kennsluáætlun
Enska – vor 2020
6. bekkur
Kennarar: Hulda Hrund Jónasdóttir, Jakob Möller, Telma Sveinbjarnardóttir

Stefna og reglur námsgreinarinnar / eða árgangsins / stigsins:
Samskipti
Mæting
Virkni í tímum
Skil á verkefnum - sein skil
Ábending um hjálpargögn
fyrir nemendur
Skyldur nemenda
Skyldur kennara

Tímabil
2.-3. jan

6.-10. jan

13.-17. jan

12.-24. jan

27.-31. jan

3.-7. feb
10.-14. feb
17.-21.feb

24.-28. feb

2.-6. mars

einkennast af virðingu
á réttum tíma með bækur og skriffæri
gert er ráð fyrir að nemendur nýti kennslutímann vel
sjá meðfylgjandi leiðbeiningablað með hverju verkefni fyrir sig þar sem
viðmið koma skýrt fram
orðabækur á netinu: www.snara.is
mæta undirbúnir í tíma, hafa farsíma og önnur tæki í töskum, fylgja
fyrirmælum og fylgjast með heimavinnu á www.infomentor.is
mæta undirbúnir í tíma og leiða nemandann áfram í náminu

Náms- og viðfangsefni
Build up 2 p 42-43
ex 9, 10, 11
Óákveðinn greinir
Build up 2 p 44 - 47
ex 13,14,15,16,18,21
Óákveðinn greinir
Build up 2 p. 48-51
ex 1,2,3,6,8,9
Fleirtala nafnorða
Build up 2 p. 48-51
ex 1,2,3,6,8,9
Fleirtala nafnorða
Build up 2 p. 54-58
ex 13,15,16,17,20,22
Tölur
Lesskilningstextar
Tölur
Lesskilningstextar
Persónufornöfn
Build up 2 p. 59-63
ex 1,2,3,5,7,8,10
Persónufornöfn
Build up 2 p. 64-68
ex 12,13,14,15,16
Eignarfornöfn
Build up 2: bls. 74 - 76
ýmis verkefni

Námsmat

Hæfniviðmið

9.-13. mars

Eignarfornöfn
Upprifjun

Könnun

Fylgst með einföldu efni í
myndmiðlum.
Fylgt meginþræði í
einföldum frásöfnum um
kunnuglegt efni með
stuðningi.

16.-20.
mars
23.-27.
mars
30.-3. apríl

Léttlestrarbók
Do og Does

6.-10. apríl
13.-17.
apríl

PÁSKALEYFI
Build up 2: bls. 74 - 76
ýmis verkefni
3. persónu -s
Build Up 2: bls. 79 – 81
ýmis verkefni
Stigbreyting lo.
Build up 2: bls. 74 - 76
ýmis verkefni
Stigbreyting lo.
Build Up 2: bls. 79 – 81
ýmis verkefni
Málfræði upprifjun
Málfræði upprifjun

20.-24.
apríl
27.-1. maí

4.-8. maí

11.-15. maí

Léttlestrarbók
Do og does
Léttlestrarbók
3. persónu -s

18.-22. maí

Vorverkefni

25.-29. maí
1.-5. júní

Vorverkefni
Vorverkefni

Ritun

Beitt þekkingu sinni í
enskri málfræði til að búa
til setningar.

Könnun

Sagt frá reynslu,
framtíðaráformum og eigin
skoðunum.

Framsögn

Fundið lykilupplýsingar í
stuttum textum í þeim
tilgangi að nýta í
verkefnavinnu.
Flutt atriði, sagt stutta sögu
eða lesið upp eigin texta sem
hann hefur haft tækifæri til
að æfa.

