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Mánuður Helstu markmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat – hæfnimat 

Ágúst 
23.ágúst – 9.september 

Korpuskóli 

Nýtt sér öll helstu 
hjálpartæki, s.s. ítarefni, efni 
úr fjölmiðlum, orðabækur, 
veforðasöfn, 
leiðréttingarforrit, 
tungumálaforrit og 
leitarforrit og umgengist þau 
af gagnrýni. 

Verkefni - Abbreviations / 
skammstafanir  
Verkefni – eyðufylling og 
umræður og skriflegt 
verkefni um texta lagsins 
Changes með Tupac 
 

Verkefni frá kennara 
 
Lag af Spotify 
I have a dream – ræða 
Martin Luther King… 
 

Yfirferð  

September 
10. – 16.september 

Dalskóli 

Að nemandi geti lesið sér til 
gagns og ánægju almenna 
texta af ýmsum toga með 
nokkuð fjölþættum 
orðaforða og valið 
lestraraðferð eftir eðli 
textans og tilgangi með 
lestrinum.   

Spotlight Unit 1 – vinnubók 
bls.14-17 (hlustun) 
Málfræði vinnubók bls.137-
139 
 
 

Capital letters in English- 
rules 
 
 

Hlustun 

17.- 23.september  
 

Spotlight Ice Age 2, Animals 
and Sport og Kittens for 
Sale; meðfylgjandi verkefni í 
vinnubók Málfræði a/an 
bls.140 

   

24.- 30.september 
25.starfsdagur 

Aflað sér upplýsinga úr 
texta, greint aðalatriði frá 
aukaatriðum, gert sér grein 
fyrir helstu niðurstöðum og 
nýtt sér í verkefnavinnu. 

Spotlight Unit 2 – lesa og 
glósa texta A og B og vinna 
meðfylgjandi verkefni í 
vinnubók 

 Kønnun úr Spotlight Unit 1 
(bækur með) 
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Október 
1.- 7.október 

Skrifað um eða brugðist 
skilmerkilega við því sem 
hann hefur hlustað á, séð 
eða lesið og fylgt ákveðnu 
formi textagerðar þar sem 
það á við. 
 

Horfa á þátt og gera verkefni 
– how much do you 
remember!? 
Vinnubók bls.38-41 hlustun 
 

  

8. – 14.október  
 
 

Spotlight Unit 2 Valinn Cool 
Reads kafli 

 Kønnun úr Unit 2 

15. – 21.október 
18.-22.vetrarleyfi 

 

Tjáð sig um skoðanir sínar, 
tilfinningar, reynslu og 
þekkingu. 
 

Valin verkefni og fræðumst 
um nágrannaløndin okkar í 
þessari viku og næstu… 
 

  

22.- 28.október 
22.vetrarleyfi 

 
 

  Málfræðikønnun 

Nóvember 
29.október – 4. nóvember 

Tekið þátt í óformlegu spjalli 
um daginn og veginn um 
efni sem hann er vel heima í. 

Hringekja – málfræði (140-
143), spil, hlustun, tal og 
lesskilningur 

  

5. – 11. nóvember  Spotlight Unit 4 – lesa og 
glósa texta A og B og vinna 
meðfylgjandi verkefni í 
vinnubók 

  

12. – 18.nóvember 
 
 

 Vinnubók – bls.74-76 
(hlustun) 

 Pictionary / Actionary 
(orðaforði úr Unit 1-4) 
The Body – Sports – Animals 

19. – 25.nóvember 
 
 

 Cool Reads textarnir og 
meðfylgjandi verkefni 

  

Desember 
26.nóvember – 2.desember 
Laugardagur 1.des skólad. 

Smiðjulok 

 Málfræði bls.145-151   
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3. – 9.desember 
6.-7.jólaføndur 

 
 

Tjáð sig skipulega með 
undirbúið eða óundirbúið 
efni sem hann þekkir, hefur 
hlustað á, lesið um eða 
unnið með í námi sínu, sagt 
skoðun sína á því og brugðist 
við spurningum. 

Jólaþema   

10. – 16.desember 
 

Lesið sér til fróðleiks 
rauntexta, t.d. úr 
dagblöðum, tímaritum og 
netmiðlum sem fjalla um 
efni er varðar líf hans, 
aðstæður eða umhverfi, 
brugðist við efni þeirra, sagt 
frá eða unnið úr á annan 
hátt. 

Jólaþema  Munnleg skil… 

17. – 19.desember 
19.jólaball 20.jólafrí 

 

    

 


