
 

Enska  

Náms- og kennsluáætlun 8.bekkur, vorönn 2020 

,,Tungumál er eitt mikilvægasta tæki mannsins til að orða hugsun sína, afla sér 

þekkingar og eiga samskipti við aðra. Kunnátta í ólíkum tungumálum gegnir mikilvægu 

hlutverki í vitsmunaþroska einstaklingsins, eykur víðsýni og stuðlar að þroska á öðrum 

sviðum” (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls.122). 

Markmið er að nemandi: 

• skilji efni tengt daglegu lífi þegar talað er skýrt, t.d. um líf jafnaldra í enskumælandi 

löndum 

• skilji aðalatriði í frásögn og samtali tveggja, geti fylgt nokkuð nákvæmum leiðbeiningum 

og upplýsingum og geti fylgt meginþræði í myndmiðlaefni sem tengist áhugasviði 

• geti lesið sér til gagns og gamans margs konar léttari texta, t.d. í tímaritum, einfaldaðar 

smásögur og styttri skáldsögur og greint aðalatriði frá aukaatriðum 

• skilji lykilatriði í aðgengilegu fjölmiðlaefni, geti lesið nákvæmlega eða hraðlesið eftir 

þörfum og geti fundið og skilið leiðbeiningar og upplýsingar um það sem snertir daglegt 

líf, t.d. tómstundir og ferðalög 

• geti tjáð sig um, átt samskipti og skipst á upplýsingum um það sem snertir nánasta 

umhverfi og daglegt líf 

• geti rætt um viðfangsefni sem hann hefur kynnt sér, sett fram skoðun á skýran hátt og 

notað málið við ýmsar aðstæður, t.d. látið í ljós ánægju og skipst á skoðunum við aðra á 

viðeigandi hátt 

• geti sagt frá og lýst atburðum og athöfnum, sagt skilmerkilega frá því sem hann hefur 

lesið eða heyrt og flutt einfalda, undirbúna kynningu 

• geti skrifað stuttan samfelldan texta eftir fyrirmælum á tiltölulega réttu máli (t.d. stuttar 

sögur, endursagnir og dagbókarbrot), geti lýst eigin reynslu, samskiptum, tilfinningum og 

http://www.ingunnarskoli.is/index.php


tengslum við aðra á einfaldan hátt og tjáð sig um það sem hann hefur horft á, lesið eða 

heyrt um 

• geti notað algengustu tengiorð til að lýsa atburðarás t.d. first, then, later og kunni að nýta 

sér leiðréttingarforrit og orðabækur 

• Kunni einfaldar málfræðireglur og geti beitt þeim. 

 

Leiðir:  töflukennsla, einstaklingsvinna, mynd- og hljóðdiskar, sjaldtölvur,  para- og 

hópavinna. Unnið er með verkefni tengd öllum færniþáttum.  

 

Námsmat: endurspeglar stöðu nemenda í fjórum færniþáttum tungumálsins (hlustun, tali, 

lestur og ritun) gagnvart markmiðum skólanámskrár eða einstaklingsnámskrár. 

• Hlustun: hlustunarverkefni og próf  

• Talað mál: munnleg próf, kynningar, upplestur, endursögn  

• Lestur: lesskilningsverkefni og próf, kjörbókalestur og endursögn  

• Ritun og málfræði: Kaflapróf úr Spotlight 8, vinnubók  og  málfræði- og 

ritunarverkefni tengd námsefni  

Námsgögn: Spotlight 8 lesbók og vinnubók, mynd- og hljóðdiskar, kjörbækur, skáldsögur og 

annað ljósritað efni. 

Kennarar:  Sigrún Karlsdóttir og Þuríður Aðalsteinsdóttr. 

 

 
Námsefni Annað 

3. – 7. feb. 

Spotlight 8 –Unit 5 
 Fashion and looks 

 
 

Stöðvar  
Yndislestur-spjaldtölva 
 

10. - 14. feb. 

Spotlight 8 – Unit  6 
Fast & Furious 
Tom Sawyer 

  

Lestur og vinnubók. 
 
  

17. –  21. feb. 

Spotlight 8-Unit 6 
Fast &Furious 
Tom Sawyer 

 
 
 

Lestur og vinnubók. 
  



24. feb. – 28. feb. 

Spotlight 8 – Unit 6 
Fast & Furious 
Tom Sawyer 

 
 

Lestur og vinnubók. 
 
 
Próf Unit 5 & 6  

2. – 6. mars 

Spotlight 8 – Unit 7 
Britain is Great 

Próf úr yndislestrarbók (appi) 

 
 

Próf úr Tom Sawyer 

9. – 13. mars 

Spotlight 8 – Unit 7 
Britain is Great 

 

Lestur, vinnubók og Málfræði 

16. – 20. mars 
Spotlight 8 – Unit 7 

Britain is Great 
 

23. – 27. mars Gleðidagar  

30.mars  – 3. apríl  
Páskafrí 

 

6. – 10.  apríl 

Spotlight-Unit 7 
Britain is Great 

Hópverkefni 

 

13. – 17. apríl 

Spotlight 8 –Units 7&8 
 Britain is Great 

The USA 
 

Hópverkefni kynning  

20. – 24. apríl 

Spotlight 8 – Unit 8 
The USA 

Kvikmynd 
 

 

 

27. apríl – 1. maí 

Spotlight 8 – Unit 8  
The USA 

Kvikmynd 
 

 

 

4. – 8. maí 
Ýmis verkefni  

Sjá síðar 
Movie Quiz  

 

11. – 15.  maí 
Ýmis verkefni  

Sjá síðar 
 
 

18.– 22. maí 

Ýmis verkefni  
Sjá síðar. 

 

 

    25 . – 29. maí 

Upprifjun/Námsmat Vorpróf  
 
 

        1 . – 5. júní Útivist/skólaslit  

 

 

Með fyrirvara um breytingar, 

Sigún og Þuríður 

 


