
Námsáætlun Helgafellsskóla veturinn 2021 – 2022

Heiti verkefnis eða námsgreinar:   Enska

Árgangur: 3. bekkur Námsgreinar: Enska

Tímabil: Skólaárið 2022 - 2023 Kennarar: Eydís Sól Jónsdóttir, Jóna Þorgerður, Sara Björk Sigurðardóttir, Auður
Björk Þórðardóttir

Lykilhæfni:

Hlustun.
● Skilið einfalt mál er varðar hann sjálfan og hans nánasta umhverfi þegar talað er skýrt

Lesskilningur.
● Lesið og skilið stutta texta með grunnorðaforða daglegs lífs um efni sem tengist þekktum aðstæðum og áhugamálum

Tjáning.
● Í einföldu máli sagt frá og notað lykilorðaforða sem unnið hefur verið með í viðfangsefnum námsins og beitt eðlilegum framburði með áherslum

Ritun.
● Tengt saman einfaldar setningar, stafsett flest algengustu orðin og notað algengustu greinarmerki eins og punkta og spurningarmerki

Hæfniviðmið námsgreina:

Hlustun

● Skilið einfalt mál er varðar hann sjálfan og hans nánasta umhverfi þegar talað er skýrt
● 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 líkamsmáli og notað sér upplýsingarnar 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.

Lesskilningur

● lesið og skilið stutta texta með grunnorðaforða daglegs lífs um efni sem tengist þekktum aðstæðum og áhugamálum,
● skilið megininntak í stuttum einföldum frásögnum dagblaða, tímarita og netmiðla
● með stuðningi, t.d. af myndum, fundið afmarkaðar upplýsingar í einföldum texta og nýtt sér í verkefnavinnu,
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● lesið sér til gagns og gamans stuttar, einfaldar bækur og fræðsluefni fyrir börn og unglinga og rætt efni þeirra með stuðningi kennara eða
skólasystkina.

Lýsing verkefnisins og kennsluaðferðir:

Unnið verður að verkefnum bæði sem hópavinna og einstaklings.
Nýtum þær kennsluaðferðir sem henta hverju sinni og innlagnir fyrir nýtt efni.
Stuðlað að jákvæðri samvinna milli nemenda, nýtum kennsluaðferðir eins og beina kennslu, lausnarleit, útikennslu og fleiri aðferðir sem fléttast
inn í kennsluna eftir því sem við á hverju sinni.

Námsgögn:

Right on vinnubók
Right on Lesbók
Prentað efni af netinu

Námsmat/skil á verkefni:

● Sjálfsmat
● Símat
● Leiðsagnamat
● Kannanir og próf


