
Kennsluáætlun  

Lota 3 

Vor 2021 

Bekkur: 8.bekkur 

Námsgrein: Enska 

Fjöldi kennslustunda:4 

Kennari/kennarar: Rebekka Árnadóttir 

Áfangalýsing 
 

 
Kennsluaðferðir: Unnið verður í 8-9 vikna lotum, þar sem lagt verður áherslu á mismunandi hæfniviðmið. Notast verður meðal annars við 
kennslubókina Spotlight 8 ásamt vinnubók og hlustunarefni. Verkefni úr vinnubók, orðalisti og ritunarverkefni eru unnin í stílabók. Í ensku 
verður einnig notast við tónlist, myndbönd, kvikmyndir, og frjálslestrarbækur.  
Leitast er við að hafa kennsluhætti sem fjölbreyttasta, ýmist með einstaklings og hópavinnu, félagakennslu og stöðvavinnu. 
 
Námsmat: Mikil áhersla verður lögð á sjálfsmat nemenda og jafningjamat, til þess að meta námsárangur hvers og eins. Verkefni verða lögð 
fyrir reglulega, þar sem lögð er áhersla á mismunandi hæfniviðmið innan fagsins, í samræmi við Aðalnámsskrá grunnskóla. Í lok hverrar lotu 
setja nemendur sér markmið fyrir næstu lotu. Einkunnir verða gefnar í bókstöfum. 
  
 
 
 
 

Kennarar áskilja sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

 

 



Dagsetning Viðfangsefni Hæfniviðmið Námsmat 
 
4. – 8. jan. 
 
 

Fast and furious UNIT 6 
TB: 82-86 
WB: 110-115 
 
Reglulegar sagnir í þátíð 
og óreglulegar sagnir í 
þátíð bls. 161-165 
 
Hlustun: WB: 116, 117 C, 
D, E and 118  
 
Cool reads 2 saman (1-2) 
88-91 
WB: 119-123 
 
Allir eiga að vera með 
enska lestrarbók!! 

 
Hlustun 
Nemandi geti: 

 Skilið auðveldlega og án vandræða talað mál er varðar hann sjálfan og 
daglegt líf  

 Skilið samtöl og viðtöl um efni tengt daglegu lífi og sem tengjast áhuga-, 
námi- og þekkingarsviði hans og nýtt sér í ræðu og riti 

 Fylgt nokkuð vel aðgengilegu efni sem höfðar til hans, í fjöl og 
myndmiðlum 

  Hlustað nokkuð vel eftir nákvæmum atriðum þegar þörf er á. 
 
 Lesskilningur  
Nemandi geti: 

 Lesið og skilið margsvíslega texta sem innihalda algengan orðaforða og 
fjalla um daglegt líf og kunnuglegar aðstæður.  

 Skilið megininntak í nokkuð algengum frásögnum fjöl-, net og myndmiðla 

 Leitað og fundið aðgengilegar upplýsingar í texta og greint helstu 
aðalatriði textans og nýtt sér við verkefnavinnu  

 Lesið sér til gagns og ánægju smásögur, bækur og fræðsluefni ætlað hans 
aldurshópi  
 
 
Ritun 
Nemandi geti: 
  

 Skrifað samfelldan texta um efni sem hann þekkir vel, nýtt sér til þess 
daglegan orðaforða og grunnatriði málfræði og stafsetningar.  

 Skrifað mismunandi texta og hagað málinu í samræmi við inntak og 
viðtakanda.  

 Sagt frá og brugðist við hlutum sem hann hefur heyrt, lesið eða séð  

 Lýst skoðunum, atburðarás og nýtt sér til þess viðeigandi orðaforða.  

 

11. – 15. jan. 
 
 

Cool reads 3 og 4 
TB: 88-91 
WB: 119-123 
 
Podcast að eigin vali 
(útdráttur á Classroom) 
 
Óreglulegar sagnir á 
Englisch-hilfen 
 
Irregular verbs 1-20  
 

 

 
18. – 22. jan. 

Sagnapróf 1 
 
TB: 93-95 

Irregular verbs test 1 
(verbs 1-20) 



WB: 124-127 
 
WB: To be – að vera bls. 
155-156 
 
Málfræðiæfingar á 
Englisch-hilfen 
 
Irregular verbs 21-40 
 
Lestur 
 

 Samið texta og nýtt sér til þess ímyndunarafl og sköpunargáfu 
 
Frásögn 
Nemandi geti: 

 Tjáð sig áheyrilega um málefni sem hann þekkir, beitt tungumálinu 
af nokkurri nákvæmni. 

 Tjáð sig skipulega með undirbúið eða óundirbúið efni sem hann 
þekkir.  

 Flutt stutta frásögn eða kynningu um undirbúið efni. 

 Samið, æft og flutt frumsamið efni. 
 

25. – 29.  
 

Spotlight on listening and 
words 
 
UNIT 7 Britain is great! 
TB: 96-103 
WB: 128  
Hlustun: 128 (worksheet) 
 
Nútíð sagna bls. 159-160 
 
Irregularverbs: 21-40 
 
Lestur/podcast 

Hlustunarpróf, 
orðaforði kaflans Fast 
and the furious 
  

1. – 5. feb 
 
2. feb: Nemenda og 
foreldraviðtalsdagur 

Sagnapróf 2 
 
TB: 104-108 
WB: 129-131 
Crossword worksheet 
 
Online research (128 B) 
 

Irregular verbs 21-40 
test 2 
 
 
 



Irregular verbs: 41-60 
 

8. – 12. feb 
 
 

Sagnapróf 3 
 
Posters: choose one of 
the locations in the book 
or find a new one and 
make a presentation 
poster. 
 

Irregular verbs 41-60 
test 3 
 
 

15. – 19. Feb 
 
17. feb Öskudagur 
 

Posters: choose one of 
the locations in the book 
or find a new one and 
make a presentation 
poster. 
 
Listen: wb. 130 
 
Kynning á plakötum 
 
Irregularverbs: 61-80 

Kynningar á plakötum: 
Frásögn 
Hlustun 
Námshæfni 
Ritun 

22. – 26. Feb 
 

Vetrarleyfi  

1. –54. mars Sagnapróf 4 
 
Lestur 
Podcast 
 
Upprifjun á málfræði 
Málfræðikönnun 

Irregular verbs 61-80 
Test 4 
 
Grammar test: 
málfræði lotunnar 

8. – 12. mars Próf yfirfarið 
The Holy grail 

  

 


