7. Enska, kennsluskrá
Námsþáttur: Hlustun
Hæfniviðmið
• skilið einfalt mál er varðar hann
sjálfan og hans nánasta
umhverfi þegar talað er skýrt,
• fylgt meginþræði í einföldum
frásögnum um kunnuglegt efni
með stuðningi af t.d. myndum,
hlutum eða líkamsmáli og notað
upplýsingarnar í eigin verkefni,
• fylgst með einföldu efni úr
myndmiðlum og menningu úr
heimi barna og unglinga og
greint frá því helsta.

Leiðir að hæfniviðmiðum
• hlustunarefni sem fylgir
námsefninu með áherslu á
mismunandi skilning,
• heyra aðra nemendur og
kennara tala ensku.
• ýmiskonar gagnvirk hlustun,
• hlusta á enska tónlist, horfa á og
hlusta á sjónvarpsþætti,
kvikmyndir,
• horfa á stutt myndbönd með
áherslu á hlustun og skilning.

Viðfangsefni/efnisval
• Ýmsar hlustunaræfingar tengdar
námsefni frá kennara.

Námsþáttur: Lesskilningur
Hæfniviðmið
Að nemandi geti:
• lesið og skilið stutta texta með
grunnorðaforða daglegs lífs um
efni sem tengist þekktum
aðstæðum og áhugamálum,

Leiðir að hæfniviðmiðum
• fjölbreytt lesefni þar sem
áhersla er lögð á mismunandi
lestraraðferðir eftir tegund
texta og markmiði,

Viðfangsefni/efnisval
• Lesskilningur aukinn með
léttlestrarefni eftir getu og
verkefnum því tengdu. Til
dæmis: Going places, Out to
spaces,

•
•

lesið sér til gagns og gamans og
skilið stuttar einfaldar bækur og
fræðsluefni fyrir börn og
unglinga og rætt efni þeirra með
stuðningi kennara eða
skólasystkina,

einfaldar smásögur og bækur,

•

unnið með hugtakakort í
tengslum við lesturinn,

•

vinna bæði munnleg og skrifleg
verkefni tengd lestextum,

•
•

Hlustunarverkefni úr námsefni.
Tónlist og talað mál notað til að
vekja áhuga og auka skilning.

•

Kvikmyndir, sjónvarpsefni ofl.

Námsmat
• Hlustunarverkefni þar sem
áhersla er lögð á efni sem
nemandi þekkir úr nánasta
umhverfi og hefur orðaforða
um.
• Hlustunarverkefni þar sem
nemandi hlustar á frásagnir og
sýnir skilning með því að merkja
við myndir eða setningar.
• Hlustað á myndefni á ensku.
Skilningur kannaður með því að
nemandi svarar spurningum um
efnið.

Námsmat
• Lesskilningsverkefni þar sem
nemandi sýnir góðan skilning á
innhaldi stuttra texta með
orðaforða sem unnið hefur verið
með.
•

•

ýmsar greinar frá kennara með
áherslu á mismunandi
lestraraðferðir og skilning,

Lesskilningspróf þar sem
nemandi getur fundið ákveðnar
upplýsingar í stuttum einföldum
textum.
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•

fundið afmarkaðar upplýsingar í
einföldum texta og nýtt sér í
verkefnavinnu.

Námsþáttur: Samskipti
Hæfniviðmið
Að nemandi geti:
• haldið uppi einföldum
samræðum með stuðningi frá
viðmælenda með eðlilegum
framburði og áherslum á
lykilorðaforða og kann að beita
algengustu kurteisisvenjum,
• tekið þátt í samskiptaleikjum og
unnið samtalsæfingar,
• spurt og svarað á einfaldan hátt
um það sem stendur honum
næst,
• skipst á upplýsingum og
skoðunum við skólasystkini og
kennara um efni tengt náminu
• tekið þátt í óformlegu spjalli um
áhugamál sín og daglegt líf.

Námsþáttur: Frásögn
Hæfniviðmið

•

nýta upplýsingar úr texta, í t.d. í
verkefnavinnu.

Leiðir að hæfniviðmiðum
• Samræður þar sem nemandinn
þarf að tjá sig,
•

hlusta á aðra og sýna leikni í
samskiptum,

•

einfaldar samtalsæfingar,

•

spyrja og svara

•

leikir og spil,

•

hlutverkaleikir.

•

Viðfangsefni/efnisval
• Samtalsverkefni í námsefni.
Viðtöl. Spyrja og svara,
•

•

Leiðir að hæfniviðmiðum

valbækur af bókasafni, stig 1-3.

Nefna hluti, segja frá í nútíð og
þátíð,
Tjá eigin skoðanir og spyrja um
álit annarra ofl.

Viðfangsefni/efnisval

•

Nemandi finnur upplýsingar í
textum og nýtir sér í munnlegu
eða skriflegu verkefni.

Námsmat
• Samtalsverkefni í
kennslustundum, þar sem
nemendur í pörum ræða saman
með lykilorðaforða.
•

Nemandi sýnir færni sína í að
svara kennara um áhugamál sín
og daglegt líf.

•

Viðtalsverkefni. Nemendur taka
viðtal hvor við annan um efni og
með orðaforða sem unnið hefur
verið með.

•

Þátttaka og virkni í tímum.

Námsmat
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Nemandi geti:
• sagt frá í einföldu máli og notað
lykilorðaforða sem unnið hefur
verið með í viðfangsefnum
námsins og beitt eðlilegum
framburði og áherslum,
• flutt atriði, sagt stutta sögu eða
lesið upp eigin texta sem hann
hefur haft tækifæri til að æfa.
Námsþáttur: Ritun
Hæfniviðmið
Að nemandi geti:
• skrifað stuttan einfaldan
texta um efni sem tengist
honum persónulega og
tengt saman einfaldar
setningar,
• skrifað texta með orðaforða
úr efnisflokkunum sem
fengist er við með stuðningi
frá mynd eða gátlista,
• stafsett algeng orð,
• samið stuttan texta frá eigin
brjósti með stuðningi
mynda eða gátlista, skrifað
einföld skilaboð og
tölvupóst.

Námsþáttur: Menningarlæsi

•
•
•

hlustun og endurtekningar,
einfaldar lýsingar á myndum og
hlutum,
flytja einfalda kynningu á eigin
texta.

Leiðir að hæfniviðmiðum
• skrifa einfaldan texta við mynd,
•
•

stök orð og stuttar setningar,
skrifa örstutta texta eftir
fyrirmynd,

•

frjáls ritun,

•

stutt skilaboð.

•

•

Kynning á hlutum, stöðum og
venjum. Nemandi lýsir og segir
frá.

•

Lýsa stöðum, tjá upplifanir,
tilfinningar og hugsanir.

Viðfangsefni/efnisval
Dæmi:
• samið og skrifað texta, lýsingar
og sögur,

Námsmat
• Ritunarverkefni tengt námsefni.
•

•

stuðst við myndir,

•

skrifa texta eftir ákveðinni
fyrirmynd, eigin hugmyndir,

•

skrifa ýmis skilaboð og vinna
með orðaforða,

Frásagnarverkefni úr
viðfangsefni þar sem nemandi
notar lykilorðaforða sem unnið
hefur verið með.

Ritunarverkefni út frá mynd
og/eða gátlista sem gefinn er.
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Hæfniviðmið
Að nemandi geti:
• sýnt fram á að hann kunni skil á
ýmsum þáttum sem snúa að
daglegu lífi s.s. fjölskyldu, skóla,
frítíma og hátíðum og áttað sig á
hvað er líkt eða ólíkt því sem
tíðkast í hans eigin menningu,
• sýnt fram á að hann þekkir
nokkuð til ytri umgjarðar
menningarsvæðisins, s.s.
landfræðilegrar legu, staðhátta
og þekktra staða,
• sýnt fram á að hann áttar sig á
að mörg algeng orð í ensku eru
lík og skyld öðrum orðum sem
hann þekkir.

Námsþáttur: Námshæfni
Hæfniviðmið
Að nemandi geti:
• sett sér einföld markmið og lagt
mat á námsframvindu,
• beitt einföldum námsaðferðum
til að auðvelda námið t.d. nýtt
sér titil á texta eða myndir sem
fylgja til að auðvelda skilning á
inntaki,
• tengt ný viðfangsefni eigin
reynslu og þekkingu,

Leiðir að hæfniviðmiðum
• einföld kynning og
verkefnavinna tengd hefðum og
menningarsvæðum,
•

þemaverkefni,

Viðfangsefni/efnisval
Dæmi:
• kynni sér og fjalli um ýmislegt
tengt afþreyingu frá enskum
málsvæðum s.s. tónlistarfólk,
kvikmyndir og aðra
menningartengda þætti,

•

tónlist,

•

•

kvikmyndir,

Leiðir að hæfniviðmiðum
• gátlistar, markmiðssetning,
• einfaldir sjálfsmatskvarðar,
•

smáforrit, orðabækur.

horft á kvikmynd/stuttmynd og
hlustað á tónlist.

Viðfangsefni/efnisval
• Markmiðsetning námsþátta
með leiðarbók. Reglulega
farið yfir til að meta eigin
stöðu.
• Orðabækur og önnur
hjálpargögn aðgengileg og
nýtt í verkefni.

Námsmat
• Verkefni tengt afþreyingu frá
enskum málsvæðum.

•

Orðaverkefni með orð í texta
sem nemandi sýnir að skilja má
út frá öðrum tungumálum.

Námsmat
• Námsmat samþætt öðrum
námsþáttum.
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•

nýtt sér einfaldar orðabækur og
önnur hjálpargögn til
tungumálanáms.

