
Enskuáætlun vorönn feb/mars 2022  6. bekkur  kennari: Sigrún Jónsdóttir 

Vika Námsefni  

Yes we can, lesbók og vinnubók, heimavinnuhefti með ítarefni. 

Heimavinna 

22.feb 

25.feb 

Undirbúningur fyrir árshátíð. Landaheiti á ensku og tungumál þjóða. Plaggatgerð. 

Árshátið (frestað til 18. mars) 

Allir eiga að hafa glósubók við hendina á þessari önn, áhersla er á að nemendur læri að 

hjálpa sér sjálfir með því að nota orðabækur og net til að komast í gegnum lesinn texta 

og til að skrifa.  

Það sem ekki næst að 

vinna í skóla skal unnið 

upp heima. Allar vikur. 

Munið að nota bjargir s.s. 

systkini, foreldra, kennara, 

orðabækur, vefinn o.fl.  

28. feb 

1. mars 

4. mars 

Undirbúningur fyrir árshátíð.  Landaheiti á ensku og tungumál þjóða. Plaggatgerð. 

Landaheiti, kynningar á fólki, tungumál.  

Landaheiti, kynningar á fólki, tungumál. 

 

 

7. mars 

8. mars 

11. mars 

 

 

Landaheiti, kynningar á fólki, tungumál. 

Kafli 1 Whats your sport? Nýtt efni 

Yes we can  lesbók 4-5, vinnubók verkefni A og B og 1-2 

 

 

Upprifjun og yfirferð á efni 

vikunnar. 

Æfa orðin á bls 4-8 og skrifa 

í glósubók.  A.m.k. 15 orð. 

14. mars 

15. mars 

18. mars 

Yes we can lesbók 6, vinnubók verkefni 3-4 

Sagnir í nútíð í glósubók. Notkun glósubóka. Nafnháttur sagna: að sofa/to sleep 

Árshátíð 

Upprifjun og yfirferð á efni 

vikunnar. 

Æfa orð á bls 9-11 og skrifa 

í glósubók. A.m.k. 15 orð. 

21. mars 

22. mars 

25. mars 

Yes we can lesbók 8 

Yes we can  lesbók 9, vinnubók verkefni 5-6 

Yes we can lesbók 10 - 11,  

Yes we can vinnubók  verkefni 7- 10 

 

28. mars 

29. mars 

1.apríl 

Yes we can  lesbók 12 -13, vinnubók verkefni 11-15 

Yes we can lesbók 14-15, vinnubók verkefni Challenges  

Challenges 

Upprifjun og yfirferð á efni 

vikunnar. Læra fyrir próf. 

Æfa orð á bls 9-11 og skrifa 

í glósubók. A.m.k. 15 orð. 

Ertu á áætlun? _________ 

 
Könnun 1 úr fyrsta kafla í lesbók og vinnubók 

Yes we can vinnubók  verkefni A,B,C bls 14-15 

Kafli 2 Wizard and witches Yes we can  vinnubók verkefni bls 16-17 

 

 

 
Yes we can lesbók 16-17, vinnubók verkefni 1-2 bls 18 

Yes we can  lesbók 18, glósubók 

Upprifjun og yfirferð á efni 
vikunnar. 

 



 

Prófseinkunn vorannar er mynduð úr tveimur tímakönnunum, vinnusemi, vinnu í verkefnabækur, 

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

 

Lesbók 19 vinnubók verkefni 3-6 


