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Mánuður
Ágúst
September

Helstu markmið
Geta sagt frá sumarfríinu
sínu á ensku
Fundið lykilupplýsingar í
texta í þeim tilgangi að nýta í
verkefnavinnu

Verkefni og viðfang
Munnlegar æfingar

Kennsluefni – aðföng

Action Chapter 1
Fortune-telling – valin
verkefni úr kaflanum…
Scorpion sagan tekin vel!
(Spilið í lok kaflans)

Hlustun
Youtube myndband – how
to say the DATE in English…
Raðtölur
Mánaðarheiti
Lýsingarorð yfir
persónuleika
Stigbreyting lýsingarorða

sku 2016-2017
Október

Nýtt sér algengustu
hjálpartæki, s.s. uppflettirit,
orðabækur, veforðasöfn,
leiðréttingarforrit og
leitarvélar
Tekið þátt i samvinnu um
ýmiss konar viðfangsefni og
sýnt öðrum tillitssemi

Nóvember

Sýnt fram á að hann er
nokkuð vel samræðuhæfur
um efni sem hann þekkir vel,
beitir máli, framburði,
áherslum og hrynjandi af
nokkru öryggi, skilur og
notar algengustu
orðasambönd daglegs máls
og viðeigandi kurteisisvenjur

Action Chapter 2
Lifestyle
Hringekja –
málfræði/hlustun/spil/lestur
Fæðuhringurinn setja á blað
matartegundirnar og þýða
og setja liti eftir
fæðuflokkunum
British council vocabulary food
Crazy facts / Did you know?
Action Chapter 3
Synonyms, samheiti og þátíð
sagnorða

Mat - hæfnimat

Könnun úr kafla 1 með
markmiðum

Málfræðikönnun
Action könnun
Stöðukönnun –
lýsingarorðaverkefni og
orðaforði úr nokkrum
textum í Action 2.kafli

Könnun úr kafla 3 með
markmiðum
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og kann aðferðir til að gera
sig skiljanlegan, t.d. með
látbragði
Fylgt þræði í aðgengilegu
fjölmiðlaefni og efni
dægurmenningar sem
höfðar til hans og getur sagt
frá eða unnið úr því á annan
hátt

Desember

sku 2016-2017
Jólaþema

Hópavinna
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Mánuður
Janúar

Helstu markmið
Communication
þjálfist í samtölum
fái innsýn í þróun samskipta
þjálfist í notkun
persónufornafna

Febrúar

All kinds of fame
Þjálfist í að nota orðaforða
tengdum kvikmyndum,
tímaritum og greinum
Rifja upp reglur um ákveðinn
og óákveðinn greini

Mars

Kennsluefni-aðföng
Action textabók og vinnubók
Youtube

Tónlistarmyndbönd á
youtube
www.bjork.com
Sjá linka í
kennsluleiðbeiningum

Könnun úr kafla 5

The Boy in the Striped
Pyjamas, sýna mynd

Travel and culture

Mat-hæfnimat
Könnun úr kafla 4

sku 2016-2017 Action textabók, vinnubók

Frh. af kafla 5

Apríl

Maí

Verkefni og viðfang
Action Chapter 4
Lesa dialouge um skóla og
ræða muninn á
samskiptamáta.
Skrifa ljóð
Samskiptamáti fortíðar
Action chapter 5
Læra um frægt fólk og
þekkta tónlistarmenn
Lesa texta og horfa á
myndbönd
Björk Guðmundsdóttir
Fame kvikmynd

Action kafla 6
Þjálfist í notkun orðaforða
sem tengist ferðalögum
Rifji upp reglur um eintölu
og fleirtölu nafnorða
Læri um íslenska menningu
og menningu í öðrum
löndum

Munnlegt verkefni úr
myndinni The Boy in the
Striped Pyjamas
Action textabók og vinnubók

Könnun úr kafla 6
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