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Hlustun 

● Getur fylgt þræði í einföldu hlustunarefni, s.s. söngvum og 
sögum. 

● Skilur aðalatriði í einföldum samtölum milli tveggja og getur 
svarað einföldum spurningum. 

● getur yfirfært af ensku á íslensku 
Lesskilningur 

● Getur lesið lengri og flóknari texta og svarað spurningum úr 
honum. 

● Les og skilur stutta myndatexta og getur unnið verkefni 
þeim tengdum. 

Samskipti 

● Getur tekið þátt í einföldum samtölum, sagt frá og skipst á 
upplýsingum um sjálfan sig, áhugamál og nærumhverfi 

● Getur búið til eða tekið þátt í samtali um sérstök efni, t.d. 
mat og ferðalög með stuðningi mynda.  

● Skilur fyrirmæli leiðbeiningar kennara. 

● innlagnir frá kennara 

í upphafi verkefnis 

og/eða námsþáttar. 

● einstaklingsverkefni 

● paravinna 

● hópavinna 

● einstaklingsvinna 

● umræður 

● KVL 

● Hugarkort 

 

 

 

 

● verkefni um 
fleirtöluorð með -s 
endingu.  

● Verkefni er tengjast 
dýrum. 

● sögugerð um dýr 
● kynna uppáhalds 

tónlistamann eða 
hljómsveit 

● orðaforðaverkefni 
tengt dýrum og 
tómstundum 

 

 

 

 

● orðaforðaverkefni  
● virkni og samvinna 
● fleirtöluverkefni 
● ritunarverkefni - 

uppbygging og 
innihald. 

 

 

 

 

 

 

 



Frásögn 

● Getur, við annan mann, sagt frá því helsta í nær-
umhverfinu. 

● Getur lýst sjálfum sér almennt, fatnaði, útliti o.fl. 
Ritun 

● Getur skrifað einfaldan texta um þekkt efni. 
● Getur skrifað einfaldar setningar út frá eigin brjósti. 
● Fær þjálfun í eintölu og fleirtölu nafnorða. 
● Fær grunnþjálfun í nútíð og þátíð sagna.  
● Fær þjálfun í notkun persónu- og eignarfornafna. 
● Kynnist helstu staðarforsetningum, s.s. under, over, o.s.frv. 
Menningarlæsi 

● Kynnist hátíðum og menningu sem tengist einhverjum 
enskumælandi þjóðum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Samvinnunám þar 

sem kaflinn Space er  

notaður.  

● Einstaklingsritunarv

erefni tengt Oliver 

Twist. 

● umræður tengt 

jafnrétti, lýðræði, 

sjálfbærni, heilbrigði 

og velferð út frá 

Oliver Twist. 

● KVL 

● Hugtakakort 

 

 

 

● nútíð og þátíð 
verkefni frá kennara 

● Hugarkort og 
orðaforða vinna í 
Oliver Twist. 

● endursögn í máli og 
riti um Oliver Twist 

 

námsefni: Ready for 

Action, Build up 1, Enskar 

málfræðiæfingar A-B og 

verkefni frá kennara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● orðaforðaverkefni er 
tengjast 
samvinnunáminu.  

● virkni og samvinna 
● fleirtölu- og nt/þt 

verkefni 
● ritunarverkefni - 

Oliver Twist 
 

 

Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á Namfus.is undir flipanum Verkefnabók.  

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 



 


