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ENSKA

9. & 10. enska haust 2021

Kennarar: Íris Olga Lúðvíksdóttir 9

Lýsing

Ýmsar leiðir að enskunámi:

* Áhersla á talað mál:;

* Þjálfun í hlustun, lestri, tali, orðaforða, ritun, málfræði, o.fl. 

* Notast verður ýmist námsefni s.s. kennslubókina Spotlight 9 ásamt vinnubók og hlustunarefni;  ýmsar greinar á vefmiðlum, 
stuttmyndir ofl. 

* Yndislestur í enskum frjálslestrarbókum.

Kennsluaðferðir og fyrirkomulag

Að meðaltali er töluð enska í  70% tímans.  

Nemendur vinna mikið í hópum, m.a. með orðaforða, í þemavinnu og umræðum; 

PALS-aðferðin notuð til lesturs greina og greiningar á þeim;
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

VS enska 9. bekkur

 Hæfni á námssviði 

VS enska 9. bekkur - Hlustun

 Tileinkað sér aðalatriði úr lesgreinum og frásögnum sem eru innan áhuga-, náms og þekkingarsviðs hans og 
brugðist við efni þeirra.

 Án vandkvæða fylgst með aðgengilegu efni í fjöl- og myndmiðlum sér til gagns og ánægju, sagt frá og unnið úr. 

VS enska 9. bekkur - Lesskilningur

 Dregið saman aðalatriði í lesgreinum tímarita og blaða, og sýni þannig fram á skilning á þeim.

 Leitað sér heimilda til að nýta í viðfangsefnum. 

 Lesið nákvæmlega eða hraðlesið eftir þörfum. sér  til gagns, ánægju og þroska smásögur og skáldsögur og myndað 
sér skoðanir á efni þeirra.

VS enska 9. bekkur - Samskipti

 Tekið óundirbúið þátt í óformlegu spjalli um daginn og veginn um efni sem hann er vel heima í. 

 geti notað málið á viðeigandi hátt við ýmsar algengar aðstæður t.d. við að leysa mál og skipuleggja eða framkvæma 
eitthvað með öðrum. 

 geti tjáð sig og á eðlilegu og skýru máli um kunnuglegt efni og sett fram rökstudda skoðun. 

VS enska 9. bekkur - Frásögn

 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. 

 Samið, æft og flutt frumsamið efni, t.d. stutt atriði eða sögu, einn eða í félagi við aðra. 

VS enska 9. bekkur - Ritun

 þjálfist í skapandi notkun málsins og semji eigin texta t.d. sögu eða ljóð. 

 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. 
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 Tjáð sig um skoðanir sínar, tilfinningar, reynslu og þekkingu. 

VS enska 9. bekkur - Námshæfni

 Unnið sjálfstætt, með öðrum og undir leiðsögn og tekið tillit til þess sem aðrir hafa til málanna að leggja. 

 Beitt á raunsæjan hátt sjálfsmati og jafningjamati í tengslum við viðfangsefni námsins og veitt sanngjarna endurgjöf. 

 Nýtt sér öll helstu hjálpartæki, s.s. ítarefni, efni úr fjölmiðlum, orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit, 
tungumálaforrit og leitarforrit og umgengist þau af gagnrýni. 
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ELT ch21

Plaid Shirt guy

vefgrein

(https://www.washingtonpost.com/politics/2018/09/08/i-had-be-real-plaidshirtguy-removed-trump-rally-after-viral-
facial-expressions/?noredirect=on&utm_term=.f76bb09443ea)

Freedom of the press in Poland

vefgrein

(https://www.tweentribune.com/article/tween78/freedom-press-poland/)

False stories travel way faster than truth

vefgrein

(https://www.tweentribune.com/article/teen/false-stories-travel-way-faster-truth/)


