Kennsluáætlun
Enska

9.bekkur – Haustönn 2020

Bekkur: 9.bekkur
Námsgrein: Enska
Kennarar: Helga Lára Bæringsdóttir, Guðmundur Ásgeir Sveinsson, Andrea Sif Sigurðardóttir
Tímafjöldi: 4
Námsgögn: Spotlight 10, Kvikmyndir, Efni frá kennara, skáldsögur, Smásögur
Lykilhæfni:
Námsgreinin kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla:
 Tjáning og miðlun
 Skapandi og gagnrýnin hugsun
 Sjálfstæði og samvinnu
 Nýting miðla og upplýsinga
 Ábyrgð og mat á eigin námi.
Grunnþættir:
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex. Unnið er með alla þessa þætti, en þó
mismikið eftir árgöngum: læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð, sköpun.
Önnur hæfniviðmið sem lúta að almennri framkomu og vinnulagi í tímum og metin yfir allt árið:
 Tekur ábyrgð á eigin námi.
 Virðir vinnufrið annarra.
 Vinnur með öðrum og sýnir jákvæðni í samskiptum.
 Leitar upplýsinga, les sér til gagns og vinnur sjálfstætt.
 Vinnur vel og fer eftir fyrirmælum.
 Sýnir vönduð vinnubrögð við verkefnaskil.
 Fer eftir þeim fyrirmælum sem lagt er upp með og skilar verkefnum á réttum tíma.
Lokanámsmat í samræmi við hæfniviðmið aðalnámskrár
Sagnapróf
Málfræðipróf
Kaflapróf úr Spotlight
Lesskilningspróf
Hlustunarpróf
Kvikmyndapróf og hópaverkefni
Kynningar
Umræðutímar
Ritunarmappa
Áskilinn er réttur til breytinga á áætlun og námsmati.
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31.08-04.09

07.09-11.09

14.09-18.09

21.09-25.09

28.09-02.10
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Viðfangsefni
Growing Up - Unit 1. Text A&B.
Læra orðaforða og vinna
verkefni í vinnubók.
Málfræði 1
Growing Up –Unit 1. Text:
Highschool Never Changes. Læra
orðaforða og vinna verkefni í
vinnubók.
Málfræði 2-3
Growing Up –Unit 1. Text: Who
is Protecting the Children og
Internet Health Advice from Dr.
Feelgood. Læra orðaforða og
vinna verkefni í vinnubók.
Málfræði 4
Growing Up - Unit 1. Text:
Clara´s Day. Læra orðaforða og
vinna verkefni í vinnubók.
The Red Hair /What about
Tobacco, Alcohol and
Doping.
Málfræði klára kafla 1-4
Growing Up – Unit 1
-klára kaflann
Grammar
Writing
Movie: Freedom Writers

Námsefni

19.10-23.10

26.10-30.10

02.11-06.11

Annað

Spotlight 10

Sagnapróf 1
Vinnuframlag í tímum

Spotlight 10

Sagnapróf 2
Vinnuframlag í tímum
Umræðutími

Spotlight 10

Sagnapróf 3
Hlustun 1 í tíma
Lesskilningur 1 í tíma

Spotlight 10

Próf úr Unit 1
Umræðutími
Vinnuframlag í tímum
Ritun í möppu

Efni frá kennara

Vinnuframlag í tímum

Movie: Freedom Writers

Efni frá kennara

South Africa – Unit 6
Text: A Country of
Contrasts
South Africa – Unit 6
Text: Breeders and
Demolishers
South Africa – Unit 6
Text: The Rainbow
Nation
Málfræði kafli 5
South Africa – Unit 6
Text: From Prisoner to President
Málfræði kafli 6

Spotlight 10

Vinnuframlag í tímum
Kynning á
hópaverkefni úr
kvikmynd
Vinnuframlag í tímum

Spotlight 10

Vinnuframlag í tímum

22.-23. Vetrarfrí

Spotlight 10

Sagnapróf 4
Vinnuframlag í tímum

26.Starfsdagur

Efni frá kennara

Sagnapróf 5
Vinnuframlag í tímum

05.10-09.10

12.10-16.10

Mat

Spotlight 10

02.
Fræðsludagur

2

Kennsluáætlun
Enska
Vikan

09.11-13.11

16.11-20.11

23.11-27.11

30.11-04.12

07.12-11.12
14.12-18.12
04.01.-08.01
11.01-15.01
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Viðfangsefni
South Africa – Unit 6
Text: Making Headlines
Málfræði kafli 7

Námsefni
Spotlight 10

Mat
Sagnapróf 6
Próf úr Unit 6 í
Spotlight 10
Vinnuframlag í
tímum
Próf úr kvikmyndinni
Invictus

Annað
11.
foreldraviðtöl

South Africa – Unit 6
Movie: Invictus
Thanksgiving
Writing
Málfræði kafli 8-9

Efni frá kennara
Efni frá kennara

Vinnuframlag í tímum
Ritun í möppu
Umræðutími
(Thanksgiving)

Writing
Hlustun
Málfræði upprifjun fyrir próf
kaflar 1-9
Christmas

Efni frá kennara

Ritun
Málfræðipróf kafli 1-9

Christmas

Efni frá kennara

Lesskilningstextar/Smásaga:
The Black Cat
Lesskilningstextar/Smásaga:
The Black Cat

Efni frá kennara

Vinnuframlag í tímum

04. Starfsdagur

Efni frá kennara

Munnlegt
próf/kynning

15. Annarskil

Efni frá kennara
17. Jólaball
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Hlustun





Ritun






Málnotkun






Samskipti
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Hæfniviðmið
Getur lesið og skilið nokkuð langa
texta og tileinkað sér orðaforða,
fundið lykilupplýsingar og nýtt sér í
verkefnum.
Getur lesið smásögur og stuttar
skáldsögur og fylgt þræði þeirra,
endursagt og túlkað.





Getur fylgt eftir þræði í meðallangri
skáldsögu ætluð ungu fólki og unnið
með efni hennar.
Getur hlustað eftir nákvæmum
upplýsingum, valið úr þær sem við á
og brugðist við eða unnið úr þeim.
Getur án vankvæða fylgst með
aðgengilegu efni í fjöl- og
myndmiðlum sér til gagns og ánægju,
sagt frá og unnið úr.
Getur tjáð sig um skoðanir sínar,
tilfinningar, reynslu og þekkingu.
Getur skrifað ýmsar gerðir af textum,
bæði formlega og óformlega og
hagað orðum sínum með lesanda í
huga og í samræmi við inntak og
tilgang með skrifunum.
Getur skrifað um eða brugðist
skilmerkilega við því sem hann hefur
hlustað á, séð eða lesið og fylgt
ákveðnu formi textagerðar þar sem
það á við.



Getur hagnýtt sér þann orðaforða
sem tengist verkefnum hans
Getur beygt reglulegar og óreglulegar
sagnir í kennimyndum og myndað og
notað helstu sagnatíðir rétt
Kann skil á algengustu reglum og
undantekningum á beygingum
nafnorða, notkun atviksorða og
forsetninga
Getur tekið þátt í óformlegu spjalli
um daginn og veginn um efni sem
hann er vel heima í.
Getur tekið þátt í skoðanaskiptum og
fært rök fyrir máli sínu.

Kennsluhættir
Lestur á textum úr
námsbókinni Spotlight
10.
Lestur ýmissa texta frá
kennara
Lestur bóka að eigin
vali






Námsmat
Lestur og lesskilningur
á lesnum og ólesnum
textum á
könnunarprófum.
Lesskilingsverkefni í
tíma.
Verkefnavinna úr
smásögum.
Hlustun á könnunum.
Verkefni úr skáldsögu
sem hlustað er á.
Tímahlustun.

Kvikmyndir sýndar,
umræður og
verkefnavinna.
Hlustunarefni í
vinnubók Spotlight,
myndefni á netinu.
Hlustað á skáldsögu.




Unnið með byggingu
texta, skiptingu í
efnisgreinar og
setningaskipan.
Æfingar í að skrifa
samfelldan texta þar
sem hugmyndir eru
settar fram á
sjálfstæðan, skapandi
hátt.



Ritunarverkefni í
tíma.



Unnið með
málfræðiatriði í
vinnubók.




Sagnapróf
Kannanir



Enska notuð í
samskiptum í
kennslustofu og
nemendur hvattir til að
taka þátt



Símat kennara.
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Námshæfni
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Hæfniviðmið
Getur tjáð sig skipulega með
undirbúið eða óundirbúið efni sem
hann þekkir, hefur hlustað á, lesið um
eða unnið með í námi sínu, sagt
skoðun sína á því og brugðist við
spurningum.
Getur flutt stutta frásögn eða
kynningu um undirbúið efni
blaðalaust og af nokkru öryggi.



Getur sýnt fram á að hann kann

nokkur deili á fjölbreyttum uppruna
þegnanna á viðkomandi málsvæði og
gerir sér grein fyrir takmörkunum
staðalmynda og áhrifum fordóma.
Sýnir ábyrgð í námi t.d. mætir með

kennslugögn í tíma, vinnur eftir bestu
getu og fylgist með því sem fram fer í
náminu.
Sýnir frumkvæði og
sjálfsbjargarviðleitni við lausn
verkefna, svo sem nýtt sér
hjálpartæki og samskipti.
Getur unnið sjálfstætt, með öðrum
og undir leiðsögn og tekið tillit til þess
sem aðrir hafa til málanna að leggja.

Kennsluhættir
Nemendur halda

stuttar kynningar á efni
sem þeir hafa kynnt sér.

Unnið með kvikmyndir.

Sjálfstæð, lýðræðisleg
og skapandi vinnubrögð
og hópavinna.



Námsmat
Kynningar á
verkefnum.



Verkefni og könnun
úr kvikmynd.
Könnun úr Spotlight.



Símat kennara.
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