Hlustun
Markmið við lok
grunnskóla
Nemandi geti:

Markmið 1. stigs

Markmið 2. stigs

Nemandi geti:
tileinkað sér á erlendu
máli allt sem varðar
daglegt líf hans og
nánasta umhverfi.
Efni sem tekið er fyrir:
*nemandinn sjálfur;
persóna hans,
fjölskylda,
nærumhverfi; heimili
og skóli, frítími,
*mismunandi hátíðir,
siðir og venjur.
*land og menning
viðkomandi tungumáls
s.s. staðhættir, fánar,
þekktir staðir, barnaog unglingamenning og
skyldleiki orða.

Nemandi geti:
nýtt sér efni fyrsta stigs
sem er dýpkað og víkkað.
Sömu efnisþættir teknir
fyrir:
*aukin áhersla á
unglinga- og
dægurmenningu og
áhugamál,
* fjallað um ferðalög,
verslanir og veitingahús.
*kenndar grunnreglur
málfræði og
stafsetningar.

Markmið 3. stigs

Leiðir

Námsefni

Áfram er fengist við allt
sem viðkemur lífi
nemanda s.s. aðstæðum
og umhverfi. Við lok
grunnskóla á nemandi
að geta tileinkað sér
talað mál og aflað sér
upplýsinga með
hlustun, lestri og
samskiptum. Hann á að
vera fær um að koma
frá sér töluðum og
rituðum upplýsingum á
viðkomandi tungumáli.

Kennarar kynni sér og nýti
nýjungar á öllum sviðum
tungumálakennslu og hafi
á valdi sínu fjölbreyttar
kennslu- og vinnuaðferðir.
Nýti bækur, geisladiska,
efni af netinu, gagnvirkt og
annað, myndir, söngva og
hljóðbækur tengdar
þemum sem hæfa hverju
stigi. Unnið ýmist
munnlega, skriflega,
einstaklingsbundið eða í
hópum.
Þyngd efnis hverju sinni
fer eftir á hvaða stigi
nemendur eru.

Vísað er á vef
Námsgagnastofnunarnams.is þar sem kynnt
er útgefið efni í ensku
og dönsku sem notað
er í grunnskólum
landsins. Þar er um að
ræða bækur, vefefni
og myndefni.
Bent er á að víða má
finna margvíslegt
fræðsluefni á
Veraldarvefnum.
Yfirlit yfir bækur og
önnur gögn sem notuð
eru í Kópavogsskóla
fylgja á sérblaði, sjá
hér neðst.

Lesskilningur
Markmið við lok
grunnskóla
Nemandi geti:

Markmið 1. stigs

Markmið 2. stigs

Nemandi geti:
tileinkað sér á erlendu
máli allt sem varðar
daglegt líf hans og
nánasta umhverfi.
Efni sem tekið er fyrir:
*nemandinn sjálfur;
persóna hans,
fjölskylda,
nærumhverfi; heimili
og skóli, frítími,
*mismunandi hátíðir,
siðir og venjur.
*land og menning
viðkomandi tungumáls
s.s. staðhættir, fánar,
þekktir staðir, barnaog unglingamenning og
skyldleiki orða.

Nemandi geti:
nýtt sér efni fyrsta stigs
sem er dýpkað og víkkað.
Sömu efnisþættir teknir
fyrir:
*aukin áhersla á
unglinga- og
dægurmenningu og
áhugamál,
* fjallað um ferðalög,
verslanir og veitingahús.
*kenndar grunnreglur
málfræði og
stafsetningar.

Markmið 3. stigs

Leiðir

Námefni

Áfram er fengist við allt
sem viðkemur lífi
nemanda s.s. aðstæðum
og umhverfi. Við lok
grunnskóla á nemandi
að geta tileinkað sér
talað mál og aflað sér
upplýsinga með
hlustun, lestri og
samskiptum. Hann á að
vera fær um að koma
frá sér töluðum og
rituðum upplýsingum á
viðkomandi tungumáli.

Kennarar kynni sér og nýti
nýjungar á öllum sviðum
tungumálakennslu og hafi
á valdi sínu fjölbreyttar
kennslu- og vinnuaðferðir.
Nýti bækur, geisladiska,
efni af netinu, gagnvirkt og
annað, myndir, söngva og
hljóðbækur tengdar
þemum sem hæfa hverju
stigi. Unnið ýmist
munnlega, skriflega,
einstaklingsbundið eða í
hópum. Til að auka
lesskilning eru
lesnar einfaldar frásagnir
úr bókum, dagblöðum,
tímaritum og netmiðlum.
Þyngd efnis hverju sinni
fer eftir á hvaða stigi
nemendur eru.

Þar sem nemendur
geta verið á
mismunandi stigum
námsins er vísað á vef
Námsgagnastofnunar
nams.is þar sem hægt
er að finna útgefið efni
í ensku og dönsku sem
notað er í grunnskólum
landsins.
Bent er á að víða má
finna margvíslegt
fræðsluefni á
Veraldarvefnum.
Yfirlit yfir bækur og
önnur gögn sem notuð
eru í Kópavogsskóla
fylgja á sérblaði, sjá hér
neðst.

Samskipti
Markmið við lok
grunnskóla
Nemandi geti:

Markmið 1. stigs

Markmið 2. stigs

Nemandi geti:
tileinkað sér á erlendu máli
allt sem varðar daglegt líf
hans og nánasta umhverfi.
Efni sem tekið er fyrir:
*nemandinn sjálfur;
persóna hans,
fjölskylda, nærumhverfi;
heimili og skóli, frítími,
*mismunandi hátíðir, siðir
og venjur.
*land og menning
viðkomandi tungumáls s.s.
staðhættir, fánar, þekktir
staðir, barna- og
unglingamenning og
skyldleiki orða.

Nemandi geti:
nýtt sér efni fyrsta stigs
sem er dýpkað og
víkkað.
Sömu efnisþættir teknir
fyrir:
*aukin áhersla á
unglinga- og
dægurmenningu og
áhugamál,
* fjallað um ferðalög,
verslanir og
veitingahús.
*kenndar grunnreglur
málfræði og
stafsetningar.

Markmið 3. stigs

Leiðir

Námefni

Áfram er fengist við
allt sem viðkemur lífi
nemanda s.s.
aðstæðum og
umhverfi. Við lok
grunnskóla á
nemandi að geta
tileinkað sér talað mál
og aflað sér
upplýsinga með
hlustun, lestri og
samskiptum. Hann á
að vera fær um að
koma frá sér töluðum
og rituðum
upplýsingum á
viðkomandi
tungumáli.

Kennarar kynni sér og nýti
nýjungar á öllum sviðum
tungumálakennslu og hafi
á valdi sínu fjölbreyttar
kennslu- og vinnuaðferðir.
Nýti bækur, geisladiska,
efni af netinu, gagnvirkt og
annað, myndir, söngva og
hljóðbækur tengdar
þemum sem hæfa hverju
stigi. Unnið ýmist
munnlega, skriflega,
einstaklingsbundið eða í
hópum. Til að þjálfa
samskipti er lögð áhersla
á þjálfun í lýðræðislegum
vinnubrögðum s.s. með
samvinnu, samvinnunámi,
paravinnu, hópvinnu og
félagakennslu. Þyngd efnis
hverju sinni fer eftir á
hvaða stigi nemendur eru.

Þar sem nemendur
geta verið á
mismunandi stigum
námsins er vísað á vef
Námsgagnastofnunar
nams.is þar sem hægt
er að finna útgefið efni
í ensku og dönsku sem
notað er í
grunnskólum landsins.
Bent er á að víða má
finna margvíslegt
fræðsluefni á
Veraldarvefnum bæði
til útprentunar og
gagnvirkt.
Yfirlit yfir bækur og
önnur gögn sem notuð
eru í Kópavogsskóla
fylgja á sérblaði, sjá
hér neðst.

Frásögn
Markmið við lok
grunnskóla
Nemandi geti:

Markmið 1. stigs

Markmið 2. stigs

Nemandi geti:
tileinkað sér á erlendu
máli allt sem varðar
daglegt líf hans og
nánasta umhverfi.
Efni sem tekið er fyrir:
*nemandinn sjálfur;
persóna hans,
fjölskylda, nærumhverfi;
heimili og skóli, frítími,
*mismunandi hátíðir,
siðir og venjur.
*land og menning
viðkomandi tungumáls
s.s. staðhættir, fánar,
þekktir staðir, barna- og
unglingamenning og
skyldleiki orða.

Nemandi geti:
nýtt sér efni fyrsta stigs
sem er dýpkað og víkkað.
Sömu efnisþættir teknir
fyrir:
*aukin áhersla á
unglinga- og
dægurmenningu og
áhugamál,
* fjallað um ferðalög,
verslanir og veitingahús.
*kenndar grunnreglur
málfræði og
stafsetningar.

Markmið 3. stigs

Leiðir

Námefni

Áfram er fengist við
allt sem viðkemur lífi
nemanda s.s.
aðstæðum og
umhverfi. Við lok
grunnskóla á
nemandi að geta
tileinkað sér talað mál
og aflað sér
upplýsinga með
hlustun, lestri og
samskiptum. Hann á
að vera fær um að
koma frá sér töluðum
og rituðum
upplýsingum á
viðkomandi
tungumáli.

Kennarar kynni sér og nýti
nýjungar á öllum sviðum
tungumálakennslu og hafi
á valdi sínu fjölbreyttar
kennslu- og vinnuaðferðir.
Nýti bækur, geisladiska,
efni af netinu, gagnvirkt og
annað, myndir, söngva og
hljóðbækur tengdar
þemum sem hæfa hverju
stigi. Unnið ýmist
munnlega, skriflega,
einstaklingsbundið eða í
hópum. Við frásagnaþjálfun er áhersla lögð á að
nemendur noti eðlilegan
framburð, áherslur,
hrynjandi og fjölbreyttan
orðaforða og orðasambönd.
Þyngd efnis hverju sinni
fer eftir því á hvaða stigi
nemendur eru.

Þar sem nemendur
geta verið á
mismunandi stigum
námsins er vísað á vef
Námsgagnastofnunar
nams.is þar sem hægt
er að finna útgefið efni
í ensku og dönsku sem
notað er í
grunnskólum landsins.
Bent er á að víða má
finna margvíslegt
fræðsluefni á
Veraldarvefnum.
Yfirlit yfir bækur og
önnur gögn sem notuð
eru í Kópavogsskóla
fylgja á sérblaði, sjá
hér neðst.

Ritun
Markmið við lok
grunnskóla
Nemandi geti:

Markmið 1. stigs

Markmið 2. stigs

Nemandi geti:
tileinkað sér á erlendu máli
allt sem varðar daglegt líf
hans og nánasta umhverfi.
Efni sem tekið er fyrir:
*nemandinn sjálfur;
persóna hans,
fjölskylda, nærumhverfi;
heimili og skóli, frítími,
*mismunandi hátíðir, siðir
og venjur.
*land og menning
viðkomandi tungumáls s.s.
staðhættir, fánar, þekktir
staðir, barna- og
unglingamenning og
skyldleiki orða.

Nemandi geti:
nýtt sér efni fyrsta stigs
sem er dýpkað og
víkkað.
Sömu efnisþættir teknir
fyrir:
*aukin áhersla á
unglinga- og
dægurmenningu og
áhugamál,
* fjallað um ferðalög,
verslanir og
veitingahús.
*kenndar grunnreglur
málfræði og
stafsetningar.

Markmið 3. stigs

Leiðir

Námefni

Áfram er fengist við
allt sem viðkemur lífi
nemanda s.s.
aðstæðum og
umhverfi. Við lok
grunnskóla á
nemandi að geta
tileinkað sér talað mál
og aflað sér
upplýsinga með
hlustun, lestri og
samskiptum. Hann á
að vera fær um að
koma frá sér töluðum
og rituðum
upplýsingum á
viðkomandi
tungumáli.

Kennarar kynni sér og nýti
nýjungar á öllum sviðum
tungumálakennslu og hafi
á valdi sínu fjölbreyttar
kennslu- og vinnuaðferðir.
Nýti bækur, geisladiska,
efni af netinu, gagnvirkt og
annað, myndir, söngva og
hljóðbækur tengdar
þemum sem hæfa hverju
stigi. Unnið ýmist
munnlega, skriflega,
einstaklingsbundið eða í
hópum.
Í ritunarþjálfun skrifa
nemendur texta með
fjölbreyttum hætti s.s. eftir
upplestri og ýmsum
miðlum. Áhersla lögð á
réttritun og málfræði.
Þyngd efnis hverju sinni
fer eftir því á hvaða stigi
nemendur eru.

Þar sem nemendur
geta verið á
mismunandi stigum
námsins er vísað á vef
Námsgagnastofnunar
nams.is þar sem hægt
er að finna útgefið efni
í ensku og dönsku sem
notað er í
grunnskólum landsins.
Bent er á að víða má
finna margvíslegt
fræðsluefni á
Veraldarvefnum.
Yfirlit yfir bækur og
önnur gögn sem notuð
eru í Kópavogsskóla
fylgja á sérblaði, sjá
hér neðst.

Menningarlæsi
Markmið við lok
grunnskóla
Nemandi geti:

Markmið 1. stigs

Markmið 2. stigs

Nemandi geti:
tileinkað sér á erlendu máli
allt sem varðar daglegt líf
hans og nánasta umhverfi.
Efni sem tekið er fyrir:
*nemandinn sjálfur;
persóna hans,
fjölskylda, nærumhverfi;
heimili og skóli, frítími,
*mismunandi hátíðir, siðir
og venjur.
*land og menning
viðkomandi tungumáls s.s.
staðhættir, fánar, þekktir
staðir, barna- og
unglingamenning og
skyldleiki orða.

Nemandi geti:
nýtt sér efni fyrsta stigs
sem er dýpkað og
víkkað.
Sömu efnisþættir teknir
fyrir:
*aukin áhersla á
unglinga- og
dægurmenningu og
áhugamál,
* fjallað um ferðalög,
verslanir og
veitingahús.
*kenndar grunnreglur
málfræði og
stafsetningar.

Markmið 3. stigs

Leiðir

Námefni

Áfram er fengist við
allt sem viðkemur lífi
nemanda s.s.
aðstæðum og
umhverfi. Við lok
grunnskóla á
nemandi að geta
tileinkað sér talað mál
og aflað sér
upplýsinga með
hlustun, lestri og
samskiptum. Hann á
að vera fær um að
koma frá sér töluðum
og rituðum
upplýsingum á
viðkomandi
tungumáli.

Kennarar kynni sér og nýti
nýjungar á öllum sviðum
tungumálakennslu og hafi
á valdi sínu fjölbreyttar
kennslu- og vinnuaðferðir.
Nýti bækur, geisladiska,
efni af netinu, gagnvirkt og
annað, myndir, söngva og
hljóðbækur tengdar
þemum sem hæfa hverju
stigi. Unnið ýmist
munnlega, skriflega,
einstaklingsbundið eða í
hópum. Í menningarlæsi er
fléttað vinnu sem felst í að
fræðast um menningu
viðkomandi landa með sem
margvíslegustum hætti s.s.
lestri, myndböndum,
netsamskiptum o.fl.
Þyngd efnis hverju sinni
fer eftir því á hvaða stigi
nemendur eru.

Þar sem nemendur
geta verið á
mismunandi stigum
námsins er vísað á vef
Námsgagnastofnunar
nams.is þar sem hægt
er að finna útgefið efni
í ensku og dönsku sem
notað er í
grunnskólum landsins.
Bent er á að víða má
finna margvíslegt
fræðsluefni á
Veraldarvefnum.
Yfirlit yfir bækur og
önnur gögn sem notuð
eru í Kópavogsskóla
fylgja á sérblaði, sjá
hér neðst.

Námshæfni
Markmið við lok
grunnskóla
Nemandi geti:

Markmið 1. stigs

Markmið 2. stigs

Nemandi geti:
tileinkað sér á erlendu máli
allt sem varðar daglegt líf
hans og nánasta umhverfi.
Efni sem tekið er fyrir:
*nemandinn sjálfur;
persóna hans,
fjölskylda, nærumhverfi;
heimili og skóli, frítími,
*mismunandi hátíðir, siðir
og venjur.
*land og menning
viðkomandi tungumáls s.s.
staðhættir, fánar, þekktir
staðir, barna- og
unglingamenning og
skyldleiki orða.

Nemandi geti:
nýtt sér efni fyrsta stigs
sem er dýpkað og
víkkað.
Sömu efnisþættir teknir
fyrir:
*aukin áhersla á
unglingaog
dægurmenningu og
áhugamál,
* fjallað um ferðalög,
verslanir og
veitingahús.
*kenndar grunnreglur
málfræði og
stafsetningar.

Markmið 3. stigs

Leiðir

Námefni

Áfram er fengist við
allt sem viðkemur lífi
nemanda s.s.
aðstæðum og
umhverfi. Við lok
grunnskóla á
nemandi að geta
tileinkað sér talað mál
og aflað sér
upplýsinga með
hlustun, lestri og
samskiptum. Hann á
að vera fær um að
koma frá sér töluðum
og rituðum
upplýsingum á
viðkomandi
tungumáli.

Kennarar kynni sér og nýti
nýjungar á öllum sviðum
tungumálakennslu og hafi
á valdi sínu fjölbreyttar
kennslu- og vinnuaðferðir.
Nýti bækur, geisladiska,
efni af netinu, gagnvirkt og
annað, myndir, söngva og
hljóðbækur tengdar
þemum sem hæfa hverju
stigi. Unnið ýmist
munnlega, skriflega,
einstaklingsbundið eða í
hópum. Til að auka
námshæfni fylgist kennari
með að nemendur setji sér
raunhæf markmið og vinni
skipulega. Nemendur
tileinki sér námstækni
tungumála.
Þyngd efnis hverju sinni
fer eftir því á hvaða stigi
nemendur eru.

Þar sem nemendur geta
verið á mismunandi
stigum námsins er
vísað á vef
Námsgagnastofnunar
nams.is þar sem hægt
er að finna útgefið efni í
ensku og dönsku sem
notað er í grunnskólum
landsins.
Bent er á að víða má
finna margvíslegt
fræðsluefni á
Veraldarvefnum.
Yfirlit yfir bækur og
önnur gögn sem notuð
eru í Kópavogsskóla
fylgja á sérblaði, sjá hér
neðst.

