
 
 
 

Kennsluáætlun  

 

Enska – Vor 2020 

5. bekkur 

Kennarar: Rakel Lúðvíksdóttir - rakel.ludviksdottir1@rvkskolar.is 

      Ólöf Ósk Sverrisdóttir – olof.osk.sverrisdottir@rvkskolar.is 

 

Enska 

Aðaláherslur eru á talað mál og hlustun. Nemendur byrja einnig að skrifa stuttar setningar og stíla á 

ensku auk þess sem lestexti verður flóknari frá fyrra ári. Skapaðar verða aðstæður þar sem nemendur 

geta notað tungumálið á einfaldan hátt, t.d. í samskiptum og samskiptaleikjum. 

 

Stefna og reglur námsgreinarinnar / eða árgangsins / stigsins: 

Samskipti einkennast af virðingu og jákvæðum samskiptum 

Mæting á réttum tíma 

Virkni í tímum gert er ráð fyrir að nemendur nýti kennslutímann vel  

Skil á verkefnum  í samráði við kennara hverju sinni 

Ritstuldur  

Ábending um hjálpargögn 
fyrir nemendur 

 

Skyldur nemenda mæta undirbúnir í tíma, hafa farsíma og önnur tæki í töskum eða í 
símateppi, fylgja fyrirmælum. 

Skyldur kennara mæta undirbúnir í tíma og leiða nemandann áfram í náminu 

Stoðþjónusta nemenda  

 
 

Tímabil Náms- og viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

2. – 3. 

janúar 

Upprifjun  
 

  

6. – 10. 

janúar 

Build Up bls. 57-61 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiðsagnarmat- 

námsfélagar 

Skilið einfalt talað mál um 

efni er varðar hann 

sjálfan, áhugamál hans og 

daglegt líf þegar talað er 

skýrt og áheyrilega. 

Skilið í meginatriðum 

samtöl og viðtöl. 

Samið einfalda texta þar 

sem ímyndunaraflið fær 

að njóta sín. 

13. – 17. 

janúar 

Build Up bls. 62-65 
 
Málfræðiæfing 
 
Hickory- Dickory- Dock - 
orðaforðavinna 

 

Leiðsagnarmat- 

námsfélagar 

Skilið einfalt talað mál um 

efni er varðar hann 

sjálfan, áhugamál hans og 

daglegt líf þegar talað er 

skýrt og áheyrilega. 
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Samið einfalda texta þar 

sem ímyndunaraflið fær 

að njóta sín. 

20. – 24. 

janúar 

Build Up bls. 66-68 
Málfræðiæfing 
Tjáning 

  

 

27. – 31. 

janúar 

Build Up bls. 69-75 
Málfræðiæfing 
Frjáls lestur - glósa 

Orðaforði 
 

Skilið einfalt talað mál um 

efni er varðar hann 

sjálfan, áhugamál hans og 

daglegt líf þegar talað er 

skýrt og áheyrilega. 

3. – 6. 

febrúar 

Build Up bls. 76-83 
Málfræðiæfing 
Frjáls lestur 

Leiðsagnarmat- 

námsfélagar 

Skilið í meginatriðum 

samtöl og viðtöl. 

10. – 14. 

febrúar 

Léttlestur + verkefni 
Málfræðiæfing 
Frjáls lestur - glósa  

Leiðsagnarmat- 

námsfélagar 

Skilið í meginatriðum 

samtöl og viðtöl. 

 

Tímabil Náms- og viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

17. – 22. 

febrúar 

Léttlestur + verkefni 
Hickory- Dickory- Dock - 
orðaforðavinna 

Leiðsagnarmat- 

námsfélagar 

Skilið í meginatriðum 

samtöl og viðtöl. 

24.- 28. 

febrúar 

Build Up bls. 84-87 

 

Málfræðiæfing 

Vetrarleyfi 28. og 2. mars Skilið í meginatriðum 

samtöl og viðtöl. 

Lesið sér til gagns stutta 

og auðlesna texta. 

2. – 6. mars Build Up bls. 84-87 
 
Málfræðiæfing 

Leiðsagnarmat- 

námsfélagar 

Skilið í meginatriðum 

samtöl og viðtöl. 

Lesið sér til gagns stutta 

og auðlesna texta. 

9. – 13. 

mars 

Hickory- Dickory- Dock - 
orðaforðavinna 
 
Málfræðiæfing 
 

Leiðsagnarmat- 

námsfélagar 

Skilið einfalt talað mál um 

efni er varðar hann 

sjálfan, áhugamál hans og 

daglegt líf þegar talað er 

skýrt og áheyrilega. 

16. – 20. 

mars 

Frjáls lestur - glósa Málfræðikönnun  

23. – 27. 

mars 

Hickory- Dickory- Dock - 
orðaforðavinna 
Frjáls lestur - glósa 

Leiðsagnarmat- 

námsfélagar 

Skilið einfalt talað mál um 

efni er varðar hann 

sjálfan, áhugamál hans og 

daglegt líf þegar talað er 

skýrt og áheyrilega. 

30. mars – 

3. apríl 

 
Hickory- Dickory- Dock - 
orðaforðavinna 
Frjáls lestur - glósa 

Hlustun Skilið einfalt talað mál um 

efni er varðar hann 

sjálfan, áhugamál hans og 



 
 

daglegt líf þegar talað er 

skýrt og áheyrilega. 

6. – 13. 

apríl 

Páskaleyfi   

14. – 17. 

apríl 

Lesskilningur 
 

spurningar Lesið sér til gagns stutta 

og auðlesna texta. 

20. – 24. 

apríl 

Ritun Ritun metin Samið og ritað einfalda 

texta þar sem 

ímyndunaraflið fær að 

njóta sín.  

 

27. – 30. 

apríl 

Ritun  

Frjáls lestur - glósa 

Orðaforði – könnun 

Leiðsagnarmat- 

námsfélagar 

Skilið einfalt talað mál um 

efni er varðar hann 

sjálfan, áhugamál hans og 

daglegt líf þegar talað er 

skýrt og áheyrilega. 

4. – 8. maí Tjáning – sögur fluttar Tjáning og lestur Tjáð sig um það sem 

viðkemur daglegu lífi hans 

á skiljanlegu máli. 

11. – 15. 

maí 

Myndasögur 
 

Ritun Samið og ritað einfalda 

texta þar sem 

ímyndunaraflið fær að 

njóta sín.  

18. – 22. 

maí 

Kynning á myndasögum Tjáning Tjáð sig um það sem 

viðkemur daglegu lífi hans 

á skiljanlegu máli. 

 

25. – 29. 

maí 

Ljúka við allt námsefni   

1. – 5. júní uppbrotsvika   

 

 


