
Enska hópur 1 Haustönn 2020   Kennari: Sigrún Jónsdóttir  

Kennt: mánudaga, þriðjudaga og föstudaga  Námsefni: Ready for Action, heimamappa, glósu- og sögubók 

 

 

 

Vika Námsefni  

 

Fastar 

dagsetningar og 

heimavinna 

25.-28. 

ágúst 

Ready for Action bls. 4-5 Animals to the rescue    Glósutækni 

Rifja upp tölur og bæta við 0-20(100) 

24. skólasetning 

Æfa tölur 1-20 

31.ág -3. 

sept. 

Ready for Action bls. 6 Pets                                       Sögubók 

Ritun, skrifa samtal við foreldra um dýr. 

Æfa tölur 20 -100 

Skrifa í sögubók  

8.-11. 

 sept. 

Ready for Action bls. 7  Pets 

Stutt ritun, auglýsing um dýr sem vantar heimili. 

7. foreldradagur  

Krossgátur - ljósrit 

14.-18. 

sept. 

Ready for Action bls. 8-9 Homeless animals 

Teiknað/ krossgátur 

Stigbreyting - ljósrit 

21.-25. 

sept. 

Upprifjun 

Ready for Action Könnun 1 

Lesa fyrir könnun 

Skrifa í sögubók 

28. sept.– 

2. okt. 

Ready for Action bls. 10 -11 Having a pet 4. starfsdagur 

Klukkan - ljósrit 

5.-9. okt. Ready for Action bls. 12-13 Weird facts about animals Lesa sögu - ljósrit 

12. -16. 

okt. 

Ready for Action bls. 14 -15 Dog movies 

Ritun, lýsing á dýri. 

Málfræði - ljósrit 

19.-23. 

okt.  

Ready for Action bls. 14 -15  Dog movies 

Umræður um kvikmyndir um dýr, plaggöt. 

 

26. -30. 

okt.  

Ready for Action  Könnun 2 Lesa fyrir könnun 

 2.-6. nóv. Spilalota Lesa bók/sögu 

9.-10. nóv Lestrarlota – smábækur lesnar og sagt frá 11. starfsdagur 

12. foreldradagur 

13. annarleyfi 



Námsmat: 

 Prófseinkunn haustannar er mynduð úr tveimur tímakönnunum og glósubók. 

Kennaraeinkunn er mynduð úr vinnusemi, vinnu í glósubók og sögubók, 

samvinnu, framförum, sjálfstæði í vinnubrögðum og fleiri þáttum lykilhæfni. 

 

Námsefni: 

Ready for Action  

 

Aðalbók haustannarinnar. Nemendur nota hana í kennslustundum og 

geyma í skóla. Þau geta hlustað heima á viðfangsefnin áður en þau 

eru tekin fyrir í tímum. Hægt er að hlaða niður rafbók til að lesa 

heima: https://mms.is/namsefni/ready-action-rafbok 

 

Hér er svo hægt að hlusta á efnið: 

 

https://mms.is/namsefni/ready-action-hljodbok 

 

 

 

Nemendur hafa bæði glósubók og sögubók við hendina og vinna 

jafnt og þétt í þær í tímum og mega taka með sér heim til að vinna í 

og rifja upp úr í heimavinnu.  

 

 

 

Auka- eða ítarefni verður í heimanámsmöppu sem þarf að gæta að og mæta með. 

 

 

Verkefni í sögubók:  

Skrifaðu samtal á milli þín og foreldra um dýrahald 

Gerðu auglýsingu um dýr sem vantar heimili 

Skrifaðu lýsingu á dýrum 

 

Glósubók 

Skrifaðu upp þau orð sem þú ekki skilur eða telur erfitt að stafsetja. 

https://mms.is/namsefni/ready-action-rafbok
https://mms.is/namsefni/ready-action-hljodbok

