
 

NÁMSGREIN : ENSKA 

KENNSLUYFIRLIT 

Bekkur: 5. bekkur 2021-2022 

Kennarar: Róbert Árni Guðmundsson, Árni Sigurður Björnsson 

Kennsluhættir: Verkefnabókin Build up 1, Hickory, Dickory, Dock.  

Námsmat : Hlustun, lesskilningur, samskipti, frásögn, ritun, menningalæsi og 

námshæfni.  

Námsgögn:Build up 1, Hickory, Dickory, Dock, verkefni af skólavefnum  og 

verkefnaheftum. 

 

Tímabil Námsþættir Leiðir  Hæfniviðmið Námsmat 

Ágúst-

september 

Hver ertu ? 
Build up bls 1-18. 

Samskiptaverkefni. 

Hickory, Dickory, Dock.  

lýst í einföldu máli því sem næst honum er, 
fjölskyldu, áhugamálum, vinum og umhverfi.  

tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið 
samtalsæfingar 

Leiðsagnarmat 

Ritun, samskipti 

og hlustun. 

Október – 

Nóvember  

Orðaforði Build up bls 19-31. 

Útprentuð verkefni. 

Skilið megininntak í stuttum einföldum frásögnum 
dagblaða, tímarita og netmiðla með stuðningi, t.d. 
af myndum. 
 
Fundið afmarkaðar upplýsingar í einföldum texta 
og nýtt sér í verkefnavinnu,  

Leiðsagnarmat 

Lessskilningur og 

hlustun. 
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Desember - 

janúar 

Frásögn  Build up bls 31-49 

Jólaþema og útprentuð 

Flutt atriði, sagt stutta sögu eða lesið upp eigin 
texta sem hann hefur haft tækifæri til að æfa.  

 

Leiðsagnarmat 

Frásögn og 

hlustun. 

Febrúar - 

Mars 

Tjáning 

Orðabók 

Build up 51-67 

Hópaverkefni og 

orðabókaverkefni 

tekið þátt í hóp- og tvenndarvinnu, hlustað á og 
tekið tillit til þess sem aðrir hafa að segja. 
 
Nýtt sér hjálpartæki, s.s. einfaldar orðabækur , 
veforðasöfn, leiðréttingarforrit og leitarvélar.  
 

Leiðsagnarmat 

Námshæfni og 

hlustun.  

Apríl – Maí  Málfræði 

ÚIrfellingar-

komma 

Build up 69-78 
Skilið megininntak í stuttum einföldum frásögnum 
dagblaða, tímarita og netmiðla með stuðningi, t.d. 
af myndum. 
 
skrifað texta með orðaforða úr efnisflokkum sem 
fengist er við með stuðningi frá mynd, hlut eða 
gátlista. 

Leiðsagnarmat 

Lesskilningur og 

ritun 

HLUSTUN 
• fylgt meginþræði í einföldum frásögnum um kunnuglegt efni með stuðningi, t.d. af myndum, hlutum eða líkamsmáli og notað sér upplýsingarnar í eigin verkefni,  

 
• fylgst með einföldu efni í myndmiðlum og úr heimi dægurmenningar sem er kunnuglegt úr heimi barna og unglinga og greint frá því helsta.  

LESSKILNINGUR 
• skilið megininntak í stuttum einföldum frásögnum dagblaða, tímarita og netmiðla með stuðningi, t.d. af myndum,  

 
• fundið afmarkaðar upplýsingar í einföldum texta og nýtt sér í verkefnavinnu,  

SAMSKIPTI 
• spurt og svarað á einfaldan hátt um það sem stendur honum næst,  

 
• tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið samtalsæfingar  

 
FRÁSÖGN 
 
• flutt atriði, sagt stutta sögu eða lesið upp eiginn texta sem hann hefur haft tækifæri til að æfa.  
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RITUN 
skrifað texta með orðaforða úr efnisflokkum sem fengist er við með stuðningi frá mynd, hlut eða gátlista,  

 
• lýst í einföldu máli því sem næst honum er, fjölskyldu, áhugamálum, vinum og umhverfi,  

NÁMSHÆFNI 
• tekið þátt í hóp- og tvenndarvinnu, hlustað á og tekið tillit til þess sem aðrir hafa að segja,  

 
• nýtt sér hjálpartæki, s.s. einfaldar orðabækur , veforðasöfn, leiðréttingarforrit og leitarvélar.  
 


