
Áætlun í ensku í 6. bekkur – haustönn 2022 

 

Enska er á mánudögum, þriðjudögum og fimmtudögum, einn tíma í senn.  

Kennari: Sigrún Jónsdóttir 
Námsefni: Build Up 1(BU), Málfræðihefti 1 og glósubækur 

Vika Námsefni Heimavinna 

25.ág. 

29.ág. 

30.ág. 

Könnun á stöðu nemenda og viðhorfum. Einstaklingsmarkmið sett. 

Hvers vegna lærum við ensku? Farið yfir efni haustannar, námsmat 

og skipulag. 

 

5.sept 

6. sept. 

8. sept. 

Build Up: Bls 27 og 28  nr 17, 19 og bls 90 

Orðaforði: Sagnir bls 27 nr 18 

Málfræði: Þátíð regluleg og óregluleg was/were 

Fylgja tímaáætlun, alltaf, 

hér til vinstri. Bæði í Build 

Up, orðaforðavinnu og 

málfræðihefti. 

12. sept. 

13. sept 

15. sept. 

Build Up: Bls 28 nr 21 bls 29 og bls 90 

Orðaforði: Sagnir bls 29 nr 23 

Málfræði: Óregluleg þátíð 

Fylgja tímaáætlun, alltaf, 

hér til vinstri. Bæði í Build 

Up, orðaforðavinnu og 

málfræðihefti.  

19. sept. 

20. sept 

22.sept 

Build Up: Bls 30 nr 24 saga og spurningar 

Orðaforði: Úr sögu og spurnarorð 

Málfræði: Spurnarorðin 

Fylgja tímaáætlun, alltaf, 

hér til vinstri. Bæði í Build 

Up, orðaforðavinnu og 

málfræðihefti.  

26. sept. 

27. sept 

29. sept 

Build Up: Könnun 1 Að búa til spurningar 

Orðaforði: Fleiri sagnir 

Málfræði: Könnun 1 Þátíð og spurnarorð 

Fylgja tímaáætlun, alltaf, 

hér til vinstri. Bæði í Build 

Up, orðaforðavinnu og 

málfræðihefti. 

3. okt.  

4. okt 

6. okt 

Build Up: Descriptions/ Lýsingar bls 31 1 og 2 og 32 4 

Orðaforði: lýsingarorð 

Málfræði: has/have  (+nr 3 bls 32  og 5 á bls 33 í BU) 

Fylgja tímaáætlun, alltaf, 

hér til vinstri. Bæði í Build 

Up, orðaforðavinnu og 

málfræðihefti.  

10. okt. 

11. okt 

13. okt. 

Build Up: Bls 33 og 34 

Orðaforði: Áhugamál  

Málfræði: Eignarfalls ´s- ið og eignarfornöfn. 

Fylgja tímaáætlun, alltaf, 

hér til vinstri. Bæði í Build 

Up, orðaforðavinnu og 

málfræðihefti.  



                                                                                      

• Ef áætlun hverrar viku klárast ekki í skólanum þá þarf að klára hana heima. 

• Prófseinkunn er mynduð úr tímakönnunum. Málfræðinni og Build Up könnunum. 

• Kennaraeinkunn er mynduð út frá vinnubókum og lykilhæfni nemenda. Svo sem myndarskap við 

að leita sér bjargar og viðhorfum og samvinnu við aðra. 

• Annað kennsluefni eru verkefni að eigin vali úr Portfolio bókum, verkefni á rafrænu 

formi og frílestrarbækur. 

• Á mánudögum er unnið í Build Up, þriðjudögum í glósubók/ipad og á fimmtudögum í 

málfræðihefti eða Build Up. 

• Námið er einstaklingsmiðað, ef óskað er eftir breytingum má alltaf hafa samband. Grunnur 

nemanda er fjölbreyttur og því þarf hver einstaklingur að bæta sig óháð stöðu annarra.  

 

 

17. okt. 

18. okt 

20. okt. 

Build Up: Bls 35 

Orðaforði: Persónulýsingar - Velja persónu og skrifa lýsingu. 

Málfræði: Persónufornöfn og sögnin to be/is og styttingar 

Fylgja tímaáætlun, alltaf, 

hér til vinstri. Bæði í Build 

Up, orðaforðavinnu og 

málfræðihefti.  

24. okt. 

25. okt 

27. okt. 

Build Up: Bls 36 og 37 paravinna/samtöl 

Orðaforði: Staðsetningarorð  

Málfræði: Staðsetningar/stigbreyting 

Fylgja tímaáætlun, alltaf, 

hér til vinstri. Bæði í Build 

Up, orðaforðavinnu og 

málfræðihefti.  

31. okt 

1. nóv. 

3. nóv. 

Bls 38 og 39 stigbreyting 

Tímakönnun: BU bls 31-39  Lýsingar og orðaforði 

Málfræði: persónufornöfn, staðsetningar, lýsingarorð og 

stigbreyting. 

 

7. nóv. Uppbrot  


