
Námsáætlun í ensku hjá 3.-4. bekk 

Tímabil: Haustönn 2016 

Suundir: 2 kennslustundir á viku, samfelldar 

Kennari: Margrét Magnúsdóttir     

 

Markmið 

Að nemendur:  

geti tekið þátt í einföldum samskiptum, t.d. kynnt sig og heilsað. 

Nái tökum á einföldum orðaforða s.s. tölum, litum, líkamsheitum og fataheitum  

Æfi sigi í framburði 

Inntak 

Orðaforði: Tölur 1-20, litir, líkams- og andlitsheiti, fataheiti,  

Málfræði: Kynnist eintölu og fleirtölu  

Talað mál: Þjálfist í samtölum og upplestri. 

Hlustun: Hlusta sér til fróðleiks, nákvæmnishlustun og sögur. 

Námsefni 

Speak out,  Work out, bedtimes stories collection (enskar sögur á vef), heimatilbúin spil og 
verkefni unnin út frá hugmyndafræði Byrjendalæsis.  

 

Kennsluaðferðir og skipulag 

Innlögn frá kennara, paravinna, einstaklingsvinna og hópvinna. Áhersla á söng og tjáningu 

 

 

Námsmat 

2x yfirlitspróf  30%  

Ástundun 40% 



 

 
Tímabil 

 
Námsefni 

 
Viðfangsefni 

24. – 26. ágúst    

29. ágúst – 2. september Kynning  Nemendur heilsa og kynna sig á ensku og segja 
aldur sinn. Leikir  

5. – 9. september 
 

Tölustafir og litir Nemendur velja sér tölustafi til að lita og skrifa og 
einnig liti, hengt upp í stofunni 

12. – 16. september 
 

Spekak out og Work out bls. 6, 12,13 Framhald af tölustöfum og litum  

19. – 23. september 
 

Spekak out og Work out bls. 28,29 
Orðasúpa um líkamann  

Líkaminn paravinna. Nem. teiknuðu “persónu” á 
stórt karton.  

26. – 30. september 
 

Youtube myndband um líkamsheiti á 
ensku. Speak out bls. 14-15 

Nem. skrifuðu líkams- og andlitsheiti á litla miða 
og límdu á sína persónu.  

3. – 7. október  Work out bls. 30, 31, 32-33 Líkamshlutar og veikindi. Hlusta á cd og fylla inn í 
eyður.  Allir spila saman “sick” spilið á bls. 32-33.  

10. – 14. október Námsmatstími /enskuefni af youtube 
og leikir í lok tímans. 

Nemendur taka stutt yfirlitspróf til að meta það 
sem á undan er komið. 

17. – 21. október I-pad, puppet pals  Verkefni um fataheiti. 

24. – 28. október  Vetrarfrí/ Work out bls. 15, 20-21 
Orðasúpa um fataheiti. 

Fataheiti Hlustunar- og litunarverkefni. Nemendur 
segja frá í í hverju þeir eru og hvernig það er á 
litinn. 

31. október  – 4. 
nóvember  
 

Work out bls. 19.  Hópavinna. Nemendur sitja í litlum hópum og lýsa 
hver öðrum. Þeir búa síðan til lýsingar af týndri 
persónu (hvað þarf að hafa í huga til að lýsa 
persónu?)  

7. – 11.  nóvember  
 

Work out bls. 23  Æfingar í að stafa, bæði að skilja þegar stafað er 
fyrir þau og geta stafað nafnið sitt. Söngur og 
paravinna til að þjálfa þessa færni 

14. – 18. nóvember  
 

Spilatími. Horfum á myndina  “The 
wolf and the seven kids” af 
Bedtimescollection 

Nemendur spila heimatilbúin samstæðuspil sem 
unnið er upp úr speak out.  

21. – 25. nóvember  
 

Stafirnir  Stafabingó, hengikall og fleiri leikir eftir  tíma og 
áhuga.  

28. nóvember – 2. 
desember 
 

Work out bls. 35 Family 
 

Læra orð yfir fjölskylduna og geta sagt frá 
fjölskyldunni sinni. Teikna upp fjölskyldutré. 
 

5. – 9. desember   
 

Family  Forritið “Play with English” með áherslu á 
fjölskylduþáttinn 

12. – 16. desember   
 

Námsmatstími/enskuefni af youtube 
og leikir í lok tímans 

Nemendur taka stutt yfirlitspróf til að meta það 
sem á undan er komið. 

19. – 20. desember  Ekki kennslustund   

 



 


