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The Hobbit - Áætlun 

   

9-13.jan The Hobbit – Introduction. Chapters 1&2 

16.-20.jan Chapters 3&4 

23.-27.jan Chapters 5&6 

30.-3.feb Chapters 7&8 

6.-10.feb Chapters 9&10 

13.-17.feb Chapters 11&12 

20.-24.feb Winterbreak – time to catch up! 

27.-3.mars Chapters 13&14 

6.-10.mars Samræmd próf 

13.-

17.mars 

Chapters 15&16 

20.-

24.mars 

Chapters 17&18 

27.-

31.mars 

Chapter 19 – Final test! 

 

Hæfniviðmið sem við ætlum að vinna að í lotunni: 

Beitt margvíslegum námsaðferðum sem geta komið að gagni í náminu og veit 

hvenær þær eiga við, t.d. nýtt sér samhengi í texta eða aðstæðum til að geta sér 

til um merkingu orða. 

Unnið sjálfstætt, með öðrum og undir leiðsögn og tekið tillit til þess sem aðrir 

hafa til málanna að leggja. 
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Aflað sér upplýsinga úr texta, greint aðalatriði frá aukaatriðum, gert sér grein 

fyrir helstu niðurstöðum og nýtt sér í verkefnavinnu. 

Án vandkvæða fylgst með aðgengilegu efni í fjöl- og myndmiðlum sér til gagns 

og ánægju, sagt frá og unnið úr. 

Hlustað eftir nákvæmum upplýsingum, valið úr þær sem við á og brugðist við 

eða unnið úr þeim. 

Lesið sér til gagns, ánægju og þroska smásögur og skáldsögur ætlaðar ungu 

fólki og myndað sér skoðanir á efni þeirra og lesið og tileinkað sér efni sem 

tengist öðrum námsgreinum og hugtök sem tengjast þeim og nýtt í nýju 

samhengi. 

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. 

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

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 

Námsmat: 

Skyndipróf, skrifleg verkefni og munnleg verkefni, ásamt lokaprófi. 

Öll gögn, áætlun og verkefni verða sett á Showbie. 

Gangi ykkur vel! 

 


