
Kennsluáætlun 2020 – 2021 Hríseyjarskóli

Námsgrein: Enska

Hópur: 0. - 1. bekkur

Kennari: Hrund Teitsdóttir og Vilborg Valgeirsdóttir

Kennsluhættir: Samkennsla með 4. bekk að hluta. Fjölbreyttar kennsluaðferðir.

Áhersla á tækni, nemendur munu vinna mikið í iPad.

Námsmat: Símat kennara á virkni og áhuga nemenda í kennslustundum.

Sjálfsmat og umsögn í lok hvorrar annar.

Námsefni: Námsefni úr ýmsum áttum tengt hverju þema.

Þemu:

September: Kynning á ensku. Þema: litir, föt og fjölskyldan.

Otkóber: Líkaminn og tilfinningar

Nóvember: Lærum sagnir (tengdar hreyfingu og áhugamálum)

Desember: Jólaþema og föndur.

Janúar: Matur (ásamt verkefni um dýr og gæludýr)

Febrúar: Leikrit og léttlestrarbækur. Setjum upp rauðhettu.

Mars: Umhverfið (town and supermarket)

Apríl/maí: Árstíðir og útivera.



Í Hríseyjarskóla eru nemendur leiðtogar í eigin námi og því eru hæfniviðmið

sem snúa að almennri framkomu og vinnulagi í tímum metin í öllum fögum yfir

skólaárið. Markmiðin eru að nemendur:

● Taki ábyrgð á eigin námi og nýti tímann sinn vel í skólanum.

● Virði vinnufrið annarra.

● Vinni með öðrum og sýni jákvæðni í samskiptum.

● Leiti upplýsinga, lesa sér til gagns og vinni sjálfstætt.

● Fari eftir fyrirmælum, sýni vönduð vinnubrögð og skili verkefnum á réttum

tíma.

Markmið 0. - 1. bekkur:

Að nemandi geti:

● Spurt og svarað á einfaldan hátt um það sem stendur honum næst.

● Tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið samtalsæfingar.

● Byggt upp orðaforða og þjálfast í tjáningu.

● Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, áhugamálum og nánasta

umhverfi á mjög einfaldan hátt.

● Flutt atriði, sem hann hefur haft tækifæri til að æfa.

● Skrifað orð sem tengjast orðaforða úr efnisflokkum sem fengist er við

með stuðningi frá mynd, hlut eða gátlista.

● Tekið þátt í hóp- og tvenndarvinnu, hlustað á og tekið tillit til þess sem

aðrir hafa að segja.

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun.


