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Enska, 2.bekkur-vor2020

Viðfangsefni

6.-10.janúar

Stafainnlögn- unnið með G

13.-17.janúar

Starfsdagur

Hlustað á stuttar enskar sögur á https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories.

Rætt um innihald sagnanna.

20.-24.janúar

Stuttar æfingar í samræðum. Nemendur kynna sig og áhugamál sín.

27.-31.janúar

Hlustað á stuttar sögur á https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories.

Innihald sagnanna rætt og nemendur æfa sig í að segja frá sjálfum sér. 

3.-7.feb.

Líkaminn.

Nemendur vinna með heiti á líkamshlutum.

Verkefni: My body.

10.-14. febrúar

Verkefni: My classroom.

Nemendur æfa sig í orðaforða tengdum skólanum

17.-21. febrúar

 Sagan af héranum og skjaldbökunni lesin og horft á teiknimyndaþáttinn um söguna.

Nemendur segja sína skoðun á sögunni: likes and dislikes.

24.-28. febrúar

Verkefni: My favourite food. 

Nemendur teikna mynd af uppáhalds matnum sínum og segja frá honum.

2.-6 mars

Foreldradagur og vetrarfrí 

9.-13 mars

Ipad, nemendur vinna með ensk orð á www.mms.is- krakkasíður. 

16.-20. mars

Verkefni: jokes-munnlegt.

Nemendur æfa sig í að segja brandara. Þá fá nokkra auðvelda brandara til að velja úr. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories
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23.-27. mars

Skipulagsdagur 

Nemendur taka stutta könnun þar sem þau tengja saman ensk og íslensk orð.

Verkefni: könnun.

30. mars- 3. apríl

Nemendur kynnast enskum páskahefðum.

6.-13 apríl

Páskaleyfi

14.-17. apríl

Nemendur vinna með setningar og mynda stutta sögu út frá þeim.

Verkefni: nemendur reyna að raða sögum í rétta tímaröð

20.-24. apríl

Verlefni: litirnir

Nemendur vinna stutt verkefni um litina. Hvað þeir heita og hvernig heitin á þeim eru skrifuð.

27. apríl- 1. maí

Hlustun, nemendur hlusta á stuttar sögur á  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories

Innihald sagnanna rætt.

4.-8 maí

Verkefni: viðtal, nemendur fá spurningar og eiga að fá svör við þeim hjá bekkjarfélögum sínum.

11.-15. maí

Könnun

Hlustun, tengja saman ensk og íslensk orð, raða sögu í rétta tímaröð.

18.-22. maí

 Nemendur klára óunnin verkefni.

Útikennsla

25.-29. maí

Vorferðir nemenda

Hópaverkefni og útikennsla

2.-5. júní

Gengið frá í stofum 

Grænfánahátíð

Skólaslit

Námsmat

Vinna í tímum

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories
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Verkefnaskil

Kannanir

Spjaldtölvur

www.nams.is

www.mms.is


