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

Ágúst Getur sagt frá því sem stóð 
upp úr eftir sumarið. 
 

Sumarfríið mitt 
 

Útprentað efni  
 

 

September Getur lesið sér til gagns og 
ánægju auðlesna texta af 
ýmsum gerðum um daglegt 
líf og áhugamál sem 
innihalda algengan 
orðaforða og beitt 
mismunandi 
lestraraðferðum eftir eðli 
textans og tilgangi með 
lestrinum 
fundið lykilupplýsingar í 
texta í þeim tilgangi að nýta í 
verkefnavinnu 
 

Animals 
Oliver Twist 
 
 

Ready for Action 
 

 

Október Greint frá og lýst atburðum 
og athöfnum með stuðningi 
gátlista, tónlistar, mynda 
o.s.frv. 
flutt einfalda, undirbúna 
kynningu á efni sem tengist 
náminu og flutt tilbúið eða 
frumsamið efni, t.d. stutt 
atriði eða sögu, einn eða í 
félagi við aðra. 
sagt nokkuð lipurlega frá og 
brugðist við því sem hann 
hefur lesið, séð eða heyrt 

Fun entertainment 
-Halloween 

Build Up! 
Ready for Action 
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Nóvember Tekið þátt í samvinnu um 
ýmiss konar viðfangsefni og 
sýnt öðrum tillitssemi,  
nýtt sér algengustu 
hjálpartæki, s.s. uppflettirit 
orðabækur, veforðasöfn, 
leiðréttingarforrit og 
leitarvélar. 
tekið þátt í óformlegu spjalli 
um áhugamál sín og daglegt 
líf 

Space Build Up! 
Ready for Action 
 
 

 

Desember  
 
 

Jólaþema 
 

Build Up! 
Ready for Action 
 
 

 

Janúar  
 
 

Jobs 
 

Build Up! 
Ready for Action 
 

 

Febrúar Lesið sér til gagns og ánægju 
auðlesna texta af ýmsum 
gerðum um daglegt líf og 
áhugamál sem innihalda 
algengan orðaforða og beitt 
mismunandi 
lestraraðferðum eftir eðli 
textans og tilgangi með 
lestrinum  

 
 

. Build Up! 
Ready for Action 
 

 

Mars Skrifað samfelldan texta um 
efni sem hann þekkir, beitt 

 
 

Build Up! 
Ready for Action 
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grunnreglum málfræði og 
stafsetningar nokkuð rétt, 
sýnt fram á allgóð tök á 
daglegum orðaforða og 
orðaforða sem unnið hefur 
verið með, skapað samhengi 
í textanum og notað til þess 
algengustu tengiorð og 
greinarmerki 
Samið texta þar sem 
ímyndunaraflið fær að njóta 
sín 
 
 
 

Aukaefni – efni frá kennara 
 

Apríl  
 
 
 

 
 
 

 

Build Up! 
Ready for Action 
Auka efni – efni frá kennara 
 

 

maí  
 
 
 

Sumarþema 
  

Build Up! 
Ready for Action 
Auka efni – efni frá kennara 
 

 

 


