
Námsáætlun Helgafellsskóla veturinn 2021 – 2022

Heiti verkefnis eða námsgreinar:   Enska

Árgangur: 2011 / 6.bekkur Námsgreinar: Enska

Tímabil: Skólaárið 2022-2023 Kennarar: Rakel Lind Ragnarsdóttir, Klara Gísladóttir og Ævar Örn Magnússon

Lykilhæfni:

● Tjáð hugsanir sínar og tilfinningar skipulega og á viðeigandi hátt með ýmsum miðlum
● Gert grein fyrir og miðlað af þekkingu sinni og leikni, skoðunum, hugsunum og tilfinningum á þann hátt sem við á hverju sinni
● Gert sér grein fyrir til hvers er ætlast í námi og skólastarfi og hagað námi sínu og störfum í samræmi við það
● Tekið leiðsögn og uppbyggilegri gagnrýni á jákvæðan hátt
● Notað margvíslegar upplýsingaveitur og hjálpartæki við öflun upplýsinga og til stuðnings við nám
● Gert sér grein fyrir styrkleikum sínum og hvernig hann getur nýtt sér það í námi

Hæfniviðmið námsgreina:

Hlustun

· Skilið í meginatriðum samtöl og viðtöl um efni tengt daglegu lífi og efni sem tengist viðfangsefnum námsins og nýtt sér í ræðu og riti

· Hlustað eftir einstökum nákvæmum atriðum þegar þörf krefur, eins og t.d. kynningum og leiðbeiningum við kunnuglegar aðstæður og brugðist við með orðum
eða athöfnum

Lesskilningur

· Skilið megininntak í aðgengilegum frásögnum dagblaða, tímarita og netmiðla og brugðist við og fjallað um efni þeirra

· Fundið lykilupplýsingar í texta í þeim tilgangi að nýta í verkefnavinnu

Samskipti

· Tekið þátt í óformlegu spjalli um áhugamál sín og daglegt líf

Frásögn
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· Flutt einfalda kynningu á efni sem tengist náminu og flutt tilbúið eða frumsamið efni, t.d. stutt atriði eða sögu, einn eða í félagi við aðra

Ritun

Sagt nokkuð lipurlega frá og brugðist við því sem hann hefur lesið, séð eða heyrt

Lýsing verkefnisins og kennsluaðferðir:

Einstaklingsverkefni og hópverkefni

Innlagnir, stöðvavinna, samvinnunám, lausnaleitarnám, útikennsla, umræður og bein kennsla

Nemendur vinna í námsbókum og öðrum verkefnum ásamt því að enskukennslan fléttast inn í verkefnamiðað nám á fjölbreyttan hátt

Námsgögn:

Yes we can 5 og 6

Enskar málfræðiæfingar A og B

Dock, skemmtilegar aukaæfingar í ensku

Aukaefni frá kennara

Námsmat/skil á verkefni:

Virkni og þátttaka í tímum

Leiðsagnamat og símat

Lesskilningur

Hlustun

Hópverkefni


