Bekkur: 6. bekkur
Námsgrein: Enska
Kennarar: Margrét Rósa Friðbjörnsdóttir
Tímafjöldi: 2 tímar á viku
Námsgögn:
LOOK, lesbók
LOOK, vinnubók
Enska málfræðiæfingar B
Námsleikir
Leikið efni og tónlist
Lykilhæfni:
Unnið er eftir lykilhæfniviðmiðum Njarðvíkurskóla.
Lykilhæfni er almenn hæfni nemenda óháð námssviðum en er aldurstengd.
Námsflokkar
Hæfniviðmið
Nemandi geti:
Hlustun
• skilið einfalt mál um efni sem hann
þekkir
• geti fylgt meginþræði í einföldum
frásögnum um kunnuglegt efni
• geti fylgst með einföldu efni í
myndmiðlum og menningu úr heimi
barna og unglina
Nemandi geti:
Lesskilningur
• lesið sér til gagns og skilið stutta texta
með grunnorðaforða daglegs lífs
• skilið megininntak í stuttum einföldum
frásögnum dagblaða, tímarita og
netmiðla
• fundið afmarkaðar upplýsingar í
einföldum texta og nýtt sér í
verkefnavinnu
Nemandi geti:
Samskipti
• haldið uppi einföldum samræðum
• tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið
samtalsæfingar

•
•

•
•
•
•

•

Kennsluhættir
Hlustunarverkefni þar sem nemandinn
fyllir inn í eyður þau orð sem vantar á
meðan hann hlustar á texta
Nemendur verða hvattir til að tala ensku í
kennslustundum og kennari mun að
einhverju leyti tjá sig á ensku svo
nemendur þjálfist í hlustun.
Textar af hljóðdiskum, tónlist o.fl.
Nemendur fá margvíslega lestexta sem
þeir lesa sjálfir.
Unnið úr verkefnum tengt lestextanum
Hlustunarverkefni þar sem nemandinn
svarar spurningum

Nemendur taka þátt í samræðum í
kennslustundum um efni sem bæði tengist
þeim persónulega og námsefninu sem
fjallað er um hverju sinni þar sem þeir
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Námsmat
Hlustunarpróf

•
•
•

Lesskilningspróf
Verkefnabók
kannanir

•

Verður metið sem hluti af
lykilhæfniviðmiðum nemenda
Frumkvæði og áræðni

•

•

Frásögn

Ritun

Menningarlæsi

Námshæfni

spurt og svarað á einfaldan hátt

Nemandi geti:
• sagt frá í einföldu máli og notað
lykilorðaforða sem unnið hefur verið
með
• flutt atriði, sagt stutta sögu eða lesið upp
eigin texta
Nemandi geti:
• skrifað stuttan samfelldan texta um efni
sem hann þekkir t.d. fjölskyldu, vini
• samið stuttan texta frá eigin brjósti með
stuðningi mynda
• skrifað einföld skilaboð, smáskilaboð og
tölvupóst
Nemandi geti:
• sýnt fram á að hann þekki nokkuð til ytri
umgjarðar menningarsvæðisins s.s.
landfræðilegrar legu, staðhátta og
þekktra staða
• sýnt fram á að hann átti sig á að mörg
algeng orð í ensku eru lík og skyld öðrum
sem hann þekkir
Nemandi geti:
• beitt einföldum námsaðferðum til að
auðvelda námið
• nýtt sér hjálpartæki s.s. einfaldar
orðabækur, veforðasöfn,
leiðréttingarforrit og leitarvélar
• tekið þátt í hóp -tvenndarvinnu, hlustað
á og tekið tillit til þess sem aðrir hafa að
segja

•

•

þurfa bæði að tjá sig, hlusta á aðra og sýna
leikni í samskiptum
Nemendur taka þátt í samræðum í
kennslustundum um efni sem bæði tengist
þeim persónulega og námsefninu sem
fjallað er um hverju sinni þar sem þeir
þurfa bæði að tjá sig, hlusta á aðra og sýna
leikni í samskiptum
Nemendur vinna nokkur stutt
ritunarverkefni á hvorri önn sem tengjast
þeim persónulega t.d. um fjölskyldu,
áhugamál o.fl

•
•
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Munnleg próf
Verður metið sem hluti af
lykilhæfniviðmiðum nemenda
Frumkvæði og áræðni

•
•

Ritunarverkefni
Lokapróf

•

Í innlögnum verður ensk málfræði tengd
við íslensku til að auðvelda nemendum að
skilja uppbyggingu tungumálsins

•

Verður metið sem hluti af
lykilhæfniviðmiðum nemenda

•

Kennsluaðferðir eru margvíslegar s.s
innlögn, einstaklings- og hópavinna
Unnið verður á ýmsa vegu með texta.
Það krefst þess að nemandi sýni
fjölbreytta námshæfni bæði sem
einstaklingur og sem hluti af hóp

•

Verður metið sem hluti af
lykilhæfniviðmiðum nemenda
Frumkvæði og áræðni

•
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Nánari skýringar á námsmati:
Verkefnabók – frammistöðumat
Próf eftir hverja tvo kafla í Look
Yfirlitspróf í maí
Stílar og glósupróf
Hlustunarpróf
Munnlegt próf
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