
Námsáætlun Helgafellsskóla veturinn 2022 – 2023

Heiti verkefnis eða námsgreinar:  Enska

Árgangur: 9. bekkur Námsgreinar: Enska

Tímabil: september- júní Kennarar: Ásdís Ólafsdóttir, Berglind Sigríður Harðardóttir, Íris Reynisdóttir

Lykilhæfni:

Tjáning og miðlun
Skapandi og gagnrýnin hugsun
Sjálfstæði og samvinna
Nýting miðla og upplýsinga
Ábyrgð og mat á eigin námi

Hæfniviðmið námsgreinar:
Hlustun:
Án vandkvæða fylgst með aðgengilegu efni í fjöl- og myndmiðlum sér til gagns og ánægju, sagt frá og unnið úr.
Hlustað eftir nákvæmum upplýsingum, valið úr þær sem við á og brugðist við eða unnið úr þeim
Lesskilningur
Aflað sér upplýsinga úr texta, greint aðalatriði frá aukaatriðum, gert sér grein fyrir helstu niðurstöðum og nýtt sér í verkefnavinnu.
Samskipti
Tekið þátt í óformlegu spjalli um daginn og veginn um efni sem hann er vel heima í.
Ritun
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.
Tjáð sig um skoðanir sínar, tilfinningar, reynslu og þekkingu.
Getur beitt grunnreglum í málfræði svo sem þekkja kennimyndir sagna, þekkir óákveðinn greinir, getur sett sagnir í þátíð (reglulegar og óreglulegar).

Námshæfni
Beitt margvíslegum námsaðferðum sem geta komið að gagni í náminu og veit hvenær þær eiga við, t.d. nýtt sér samhengi í texta og aðstæðum til að geta sér til
um merkingu orða.
Unnið sjálfstætt, með öðrum og undir leiðsögn og tekið tillit til þess sem aðrir hafa til málanna að leggja
Nýtt sér öll helstu hjálpartæki, s.s. ítarefni, efni úr fjölmiðlum, orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit, tungumálaforrit og leitarforrit og umgengist þau af
gagnrýni.
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Lýsing verkefnisins og kennsluaðferðir:
Unnið er í litlum hópum og/eða  nemendum skipt í tvennt. Í þeim tímum er aðallega unnið með málfræði, hlustun og lesskilning.
Í verkefnum Splæs eru námsgreinar samþættar í þematengdum verkefnum. Ensku verkefni fléttast þar inn í. Ýmist er unnið með málefni líðandi stundar, efni úr
fjölmiðlum eða leitað að upplýsingum á vefnum.

Námsgögn:
Splæs
Spotlight 9/10 vinnubók
Spotlight 9/10 lesbók
Rafræn verkefni/Spil/Leikir
Þættir/Kvikmyndir

Námsmat/skil á verkefni:
Leiðsagnarmat
Einstaklings- og hópverkefni
Lokaeinkunn í mentor


