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Inngangur: 

Samkvæmt Aðalnámskrá er tungumál eitt mikilvægasta tæki mannsins til þess að koma hugsunum sínum í orð, afla sér margskonar þekkingar og einnig til þess 

að eiga samskipti við aðra. Kunnátta í ólíkum tungumálum gegnir því hlutverki að vera mikilvægt fyrir vitsmunaþroska einstaklinga, eykur víðsýni hans og 

stuðlar að þroska á öðrum sviðum. Enska gegnir lykilhlutverki í alþjóðasamskiptum og viðskiptum og gerir upplýsinga- og margmiðlunarheimurinn kröfur um 

enskukunnáttu. Þá veitir sú enskukunnátta innsýn í fjölbreyttan menningarheim þjóða sem hafa ensku sem fyrsta mál en einnig annað mál. Megintilgangur 

tungumálanáms er að nemendur öðlist alhliða hæfni til notkunar á tungumálinu sem lifandi verkfæri við fjölbreyttar aðstæður. Í tungumálanámi eiga 

nemendur að öðlast ákveðna leikni í að beita málinu í frásögnum og samskiptum, þannig að það hæfi tilgangi, aðstæðum og viðtakanda. 

 

Kennsluskipan: 

Enska er kennd einu sinni í viku, 40 mín í senn. Þá leitumst við eftir því að hafa kennslustundirnar lifandi og skemmtilegar með ýmsum hætti. Horft verður á 

myndbönd, sungin lög, fjölbreytt verkefni unnið og farið í leiki þar sem aðalmarkmiðið er samskipti á ensku. 

 

 

 

 

Námskrá 3. bekkjar í ensku 

Viðfangsefni Leiðir að hæfniviðmiðum Námsefni Námsmat 

-Litirnir/Colors 
-Stafrófið/The alphabet 
-Tölurnar/Numbers 
-Líkaminn/The body 
-Fjölskyldan mín/My family 
-Dýr/Animals 
-Tilfinningar og líðan/Feelings 

-Söngvar 

-Leikir 

-Spjall og samskipti 

-Yndislestur 

-Myndefni 

-Fjölbreytt verkefni 

-Orðasjóður – Adventure Island of 

english words 

-Myndefni á youtube 

-Bækur 

-Leiðsagnarmat og virkni í 

kennslustundum 

-Kannanir 
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Hæfniviðmið Aðalnámskrá grunnskóla 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

-skilið það mál sem notað er í kennslustofunni og brugðist við með orðum eða athöfnum. 
-fylgt meginþræði í einföldum frásögnum um kunnuglegt efni með stuðningi, t.d. af myndum, hlutum eða líkmasmáli og notað sér upplýsingar í eigin 
verkefni. 
-fylgst með einföldu efni í myndmiðlum og úr heimi dægurmenningar sem er kunnuglegt úr heimi barna og unglinga og greint frá því helsta. 

 

Hæfniviðmið Aðalnámskrá grunnskóla 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

-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 samskiptaleikjum og unnið samtalsæfingar. 

 

Hæfniviðmið Aðalnámskrá grunnskóla 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

-sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, áhugamálum og nánasta umhverfi á einfaldan hátt. 

 

 

Hlustun 

Samskipti 

Frásögn 
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Hæfniviðmið Aðalnámskrá grunnskóla 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

-skrifað texta með orðaforða úr efnisflokkum sem fengist er við með stuðningi frá mynd, hlut eða gátlista. 
-lýst í einföldu máli því sem næst honum er, fjölskyldu, áhugamálum, vinum og umhverfi. 

 

Hæfniviðmið Aðalnámskrá grunnskóla 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

-sýnt fram á að hann þekkir til þátta sem einkenna barna- og unglingamenningu viðkomandi málsvæðis, s.s. söguhetja barnabóka, leikja, 
söngva og ævintýra. 

 

Hæfniviðmið Aðalnámskrá grunnskóla 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

-beitt einföldum námsaðferðum til að auðvelda námið, t.d. nýtt sér titil á texta eða myndir sem fylgja til að auðvelda skilning á inntaki. 

 

Ritun 

Menningarlæsi 

Menningarlæsi 


