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Lærugreinaøki hetta skúlaárið: 

-Lesing 

 

-Skriving 

 

-Málburður 

 

-Mállæra 

 

- Mentan       

Mál fyri hvørt einstaka lærugreinaøkið: 

Dentur verður lagdur á, at næmingarnir lesa flótandi og duga at greiða frá innihaldinum í einum teksti. Hetta eigur í 

størstan mun at verða gjørt á enskum. Týdningarmikið er, at næmingurin skilir  tað, sum hann lesur. Hetta verður 

eftirkannað og - mett við m.a. at spyrja inn til tekst og orð. Fyri at stimbra hesa menning brúka vit bæði floksbók, men 

eisini í stóran mun frílestur. 

 

Í skriving er málið, at næmingarnir læra at skriva ymsar fríar og bundnar uppgávur og at stava tey mest vanligu orðini.  

 

Evni og uppgávur, sum vit arbeiða við, verða m.a. vald fyri at styrkja um orðfeingið hjá næminginum á enskum, men 

samstundis verður havt í huga, hvørji áhugamál næmingar í hesum aldri hava. Pit Stop til 6.flokk viðger áhugaverd 

evni fyri málbólkin, og tær tilhoyrandi uppgávurnar í uppgávuheftinum eru sera fjølbroyttar.  

Vit noyðast tó at supplera nakað við mállæru og mentanini í ymiskum enskttalandi londum, av tí at Pit Stop ikki ger so 

nógv við hetta. 

 

Viðvíkjandi mállæru skulu næmingarnir helst læra ta mest viðkomandi mállæruna fyri at duga at orða seg rætt á 

enskum. Orðaflokkar sum navnorð, sagnorð og lýsingarorð verða gjøgnumgingnir; innan navnorð verður dentur lagdur 

á at skilja millum eintal og fleirtal, bundið og óbundið. Viðvíkjandi sagnorðum vera tey regluligur og nøkur av teimum 

mest vanligu óregluligu sagnorðunum gjøgnumgingin. Innan lýsingarorð verður tosað um ta stigvisu bendingina á 

enskum. 

 

Mentan: at næmingarnir læra eitt sindur um mentanina í Stóra Bretlandi, USA, Australia og India. Vit fara í dýpdina 

við onkrum evni í einum av londunum. Næmingarnir velja land og evni 

 

Arbeiðsháttur: 

Næmingarnir fáa fyri at lesa heima og lesa í skúlanum - í bólkum, fyri hinum, einsæris o.s.fr. Eisini fara næmingarnir 

at greiða frá hvør sínum teksti fyri øllum í flokkinum. Vit tosa um glosur, innihald og úttalu. Eisini verður tosað um 

tekstin, har høvi hjá næmingunum er at svara spurningum og/ella gera spurningar. Harafturat eru uppgávuhefti, har 

næmingurin fær høvi at loysa ymsar uppgávur, sum eru í tráð við tekstin. Aðrar uppgávur verða eisini gjørdar; bæði 

munnligar og skrivligar. Pit Stop er soleiðis uppbygt, at nógvir ymiskir arbeiðshættir verða nýttir; so sum at loysa 

ymsar orðagátur, at klippa, tekna, skriva og at lurta eftir teksti við tilhoyrandi uppgávum. 

 

Frílestur lesa vit í skúlanum og heima. 

 

Fyri at venja mállæru og vanliga stavseting, nýta vit uppgávur úr Pit Stop og úr heftum. 

 

Í tímunum verður so vítt gjørligt tosað enskt. Dentur verður lagdur á, at øll sleppa at royna seg.  

 



Tilfar og amboð: 

- Pit Stop 6, lesi- og arbeiðsbók.  

 

- Beauty and the Beast 

 

- Frílesingsbøkur 

 

- Let's Do It, Break 

 

- Orðabøkur 

 

- Filmar: Bend It Like Beckham, Alice in Wonderland og Robin Hood 

 

- Sangir: Puff the Magic Dragon, Never Gonna Give You Up, Girls Just Wanna Have Fun og Last Christmas 

 

- Fløguspælarin/ samvirkna talvan verður nýttur fyri at hoyra tekstin lisnan, men eisini fyri at lurta eftir ókendum teksti 

við tilhoyrandi spurningum 

 

- Spøl og drama 

   

Nær verður eftirmett og hvussu: 

Eftirmetingar og mannagongdir verða eftirmettar av og á. Næmingarnir hava ávirkan á, hvørjar uppgávur vit loysa, og 

hvussu nógva tíð vit nýta til hvønn kapitul í bókini sær, alt eftir áhuga og endamáli. 
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