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Kennsluáætlun  

 
Enska – haust 2020 

5. bekkur 

Kennarar: Berglind Magdalena Valdimarsdóttir 

    Ólöf María 

 Kjartan Guðmundsson 

 

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. 

 
 

Leiðsagnarmat 

• Leiðsagnarmat er námsmat skipulagt sem hluti af námi hvers og eins.  
 

• Leiðsagnarmat er mat sem lagt er fyrir nemendur jafnt og þétt allt skólaárið með það að markmiði að nota 
niðurstöðurnar til að bæta námsárangur og kennslu. Matið nýtist þannig bæði kennurum og nemendum allt 
námsárið. 

 

• Kennarinn getur notað niðurstöðurnar til að bæta og ígrunda eigin kennslu, kennsluaðferðir, matsaðferðir, 
skráningu og upplýsingagjöf.  

 

• Fyrir nemandann felur matið í sér sjálfsskoðun. Hann fær leiðir til þess að velta fyrir sér eigin námi, taki þátt í 
gagnkvæmri endurgjöf með kennara sínum og gera áætlanir um frekara nám út frá eigin forsendum.  

 

• Markmið með leiðsagnarmati er að efla námsvitund nemenda og þar með ábyrgð þeirra og sjálfstæði. 

 

 

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   

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 

24. ágúst – 

28. ágúst 

Kynningarvika   

31. ágúst. –  

4. sept. 

Build up 1 bls. 5,8,10,11,13 
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7. sept. –  

11. sept. 

Build up 1 bls. 15,17,18  Skilið einfalt talað mál um efni 

er varðar hann sjálfan, 

áhugamál hans og daglegt líf 

þegar talað er skýrt og 

áheyrilega. 

14. sept. – 

18. sept. 

Amazing Animals bls. 2-13 

 

1. A boy - An apple 

 Lesið sér til gagn stutta og 

auðlesna texta. 

21. sept. – 

25. sept. 

Amazing Animals bls. 14-29 

 

2.  Girl - Girls 

  

 

28. sept. –  

2. okt. 

Build up 1 bls. 19,20,22 

 

 Skilið í meginatriðum samtöl 

og viðtöl. 

5. okt.-  

9. okt. 

Build up 1 bls. 25,26,28-30  Skilið í meginatriðum samtöl 

og viðtöl. 

 

Tímabil Náms- og viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

12. okt.-  

16. okt. 

Tímaverkefni 1   

19. okt.-  

23. okt. 

Vetrarfrí   

26. okt.-  

30. nóv. 

Into Hobbies bls.2-11 

3. There is - there are 

  

2. nóv.-  

6. nóv. 

Into Hobbies bls.12-20 

4. Why? When? Who?.. 

  

9. nóv.-  

13. nóv. 

Into Hobbies bls. 21-29 

5. Have - has 

Málfræðikönnun  

16. nóv.-  

20. nóv. 

Build up 1 bls. 31-33,36  Skilið einfalt talað mál um efni 

er varðar hann sjálfan, 

áhugamál hans og daglegt líf 

þegar talað er skýrt og 

áheyrilega. 

23. nóv.-  

27. nóv. 

Build up 1 bls. 38-40 Hlustun Skilið einfalt talað mál um efni 

er varðar hann sjálfan, 

áhugamál hans og daglegt líf 

þegar talað er skýrt og 

áheyrilega. 

30. nóv.-  

4. des. 

Catch Up Tjáning Tjáð sig um það sem viðkemur 

daglegu lífi hans á skiljanlegu 

máli. 

7. des.-  

11. des. 

Tímaverkefni 2 Ritun Samið og ritað einfalda texta 

þar sem ímyndunaraflið fær að 

njóta sín.  

14. des.-  

18. des. 

Jólaþema   

 

 

 

 


