
   
 

   
 

Kennsluáætlun – Vor 2022   

 

Bekkur: 5. bekkur 

Námsgrein: Enska 

Kennarar: Benjamín Freyr Oddsson 

Tímafjöldi: 2 tímar á viku  

__________________________________________________________________________________ 

Námsgögn: Efni frá kennara. 

__________________________________________________________________________________ 

Lykilhæfni: 

Námsgreinin kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla:  

• Tjáning og miðlun 

• Skapandi og gagnrýnin hugsun 

• Sjálfstæði og samvinna 

• Nýting miðla og upplýsinga 

• Ábyrgð og mat á eigin námi 

Grunnþættir:  

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex. Unnið er með alla þessa þætti, en þó 

mismikið eftir árgöngum: læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð, sköpun.  

__________________________________________________________________________________ 

Lokanámsmat í samræmi við hæfniviðmið aðalskrár 

Símat yfir skólatímabilið. 

__________________________________________________________________________________ 



   
 

   
 

Kennsluáætlun: * 

Vikan Viðfangsefni Mat Annað 

17.1-21.1 
Skrifa stutta lýsingu um manneskju – skrifa 

um daglegar athafnir 
Hóp- og einst. verkefni  

24.1-28.1 
Æfa sig í að lýsa klæðnaði og útliti 

munnlega með myndrænum sýnidæmum 
Hóp- og einst. verkefni  

31.1-4.2 Kynnast hátíðsdögum og segja frá þeim Hóp- og einst. verkefni 
Starfsd./foreldraf. 

fim/fös 

7.2-11.2 Hvað er klukkan?   

14.2-18.2 Hvað er klukkan? Einstaklingsverkefni  

21.2-25.2 Áttirnar – segja/spyrja til vegar Einstaklingsverkefni Vetrarfr. mán/þri 

28.2-4.3 Áttirnar – segja/spyrja til vegar Hópverkefni Bollu-,Sprengi-,Öskud 

7.3-11.3 Ratleikur (ef veður leyfir) Hópverkefni  

14.3-18.3 
Bíómynd – taka eftir áhugaverðum 

atriðum 
  

21.3-25.3 
Bíómynd – endursegja söguþráð í stuttu 

máli (út frá sínu sjónarhorni) 
Einstaklingsverkefni  

28.3-1.4 Aukavika ef þarf   

4.4-8.4 Páskaverkefni Hóp- og einst. verkefni  

11.4-15.4  PÁSKAFRÍ PÁSKAFRÍ 

19.4-22.4 
Ritun og frásögn um páskana 

(greinamerki) 
Einstaklingsverkefni Sumardagurinn fyrsti 

25.4-29.4    

2.5-6.5 Spurningakeppni á ensku Hópverkefni  

9.5-13.5    

16.5-20.5 Samtalsritun, greinamerki Hóp- og einst. verkefni  

23.5-27.5   Íþrótta- og útivistad. 

30.5-3.6 Ratleikur Hópverkefni  

7.6-10.6 Útileikur  Skólaslit 

*Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 

 

Skólanámskrá: 

Enska – Skólanámskrá 5. bekk 

Námsþættir Hæfniviðmið Kennsluhættir 

Hlustun 

• 

Getur skilið lesin og munnleg fyrirmæli og spur

ningar um daglegt líf, s.s. aldur, kyn, áhugamál.  

• Getur svarað spurningum um daglegt líf, s.s. 

aldur, kyn og áhugamál. 

 



   
 

   
 

• Skilur megininntak í stuttum einföldum 

frásögnum. 

• Getur skilið fyrirmæli varðandi staðsetningu 

hluta í stofu. 

Lesskilningur 

• Les texta við myndir og nær samhengi. 

• Getur skilið lesna texta og svarað 

spurningum varðandi textann. 

• Getur lesið texta við myndir og nær 

samhengi. 

 

Samskipti 

• Getur gert sig skiljanlegan í samtölum um 

grunnatriði daglegs lífs. 

• Getur spjallað um áhugamál sín og sagt frá 

þeim. 

• Getur spurt og svarað einföldum 

spurningum. 

• Hefur tileinkað sér grunnorðaforða 

tungumálsins. 

• Hefur samtal af öryggi og veigrar sig ekki við 

að spyrja kennara eða samnemendur 

spurninga tengdar námsefninu. 

• Getur tekið þátt í einföldum leikjum á ensku. 

• Getur bjargað sér ef hann villist eða þarf að 

spyrja til vegar. 

 

Frásögn 

• Getur lýst klæðnaði og útliti munnlega. 

• Getur sagt hvað klukkan er. 

• Þekkir helstu hátíðisdagana. 

• Getur endursagt eftir að hafa hlustað á 

frásögn. 

 

Ritun 

• Getur skrifað einfaldar setningar um sjálfa 

sig. 

• Notar greinamerki í gerð setninga s.s. 

spurningarmerki og punkta. 

• Getur skrifað um daglegar athafnir. 

• Getur skrifað stutta lýsingu á manneskju. 

 

 

Menningarlæsi 

• Áttar sig á því að orð í ensku eru lík orðum í 

íslensku. 

• Getur sagt nöfn þriggja heimsálfa á ensku.  

 

 

Námshæfni 

• Getur sett sér nokkuð raunhæf markmið og 

skipulagt sig.   

• Getur að nokkru leyti beitt 

lykilnámsaðferðum til að auðvelda skilning og 

notkun á tungumálinu.   

• Getur beitt sjálfsmati. 

 



   
 

   
 

• Getur nýtt eigin reynslu og þekkingu þegar 

kemur að því að tileinka sér nýja þekkingu. 

• Getur nýtt sér algengustu hjálpartæki, s.s. 

uppflettirit, orðabækur, veforðasöfn, 

leiðréttingarforrit og leitarvélar.  

Námsefni 

 

 

 

Lykilhæfni 

 

 

 

 

 


