Kennsluáætlun í ensku

Haust 2018 / vor 2019

5. bekkur

Kennarar: Smári Rafn Teitsson og Edda Katrín Einarsdóttir
Kennslustundir: Tvær kennslustundir á viku.
Námsefni/Lesefni: Speak Out,! Work Out!, Málfræðihefti A.
Aukaefni: Hickory, Dickory, Dock. (Skemmtilegar aukaæfingar í ensku). Into Hobbies,
krossgátuhefti. Árstíðarbundið efni.
Stöðumat nemanda.

Markmið:
- skilið einfalt mál um sjálfa sig og nánasta umhverfi þegar talað er skýrt.
- Lesið og skilið stutta texta með grunnorðaforða daglegs lífs um efni sem tengist þekktum
aðstæðum og áhugamálum.
- haldið uppi einföldum samræðum með stuðningi frá viðmælanda með áherslum á
lykilorðaforða og kann að beita algengustu kurteisisvenjum.
- í einföldu máli sagt frá og notað lykilorðaforða sem unnið hefur verið með í viðfangsefnum
námsins og beitt eðlilegum framburði og áherslum.
- skrifað stuttan samfelldan texta um efni sem tengist honum persónulega, tengt saman
einfaldar setningar, stafsett flest algengustu orðin og notað algengustu greinarmerki, eins og
punkta og spurningarmerki.
- sýnt fram á að hann kunni skil á ýmsum þáttum sem snúa að daglegu lífi, s.s. fjölskyldu, skóla,
frítíma og hátíðum og áttað sig á hvað er líkt eða ólíkt því sem tíðkast í hans eigin menningu.

Námsmat: Námsmat í vor. Próf úr námsefni.
Tímabil
27. - 31. ágúst
3. - 7. september

Viðfangsefni
Speak Out! / Work Out!
Introduction
Good Morning and Goodbye

Athugasemdir

10. - 14. september
17. – 21. september
24. september - 5. október
Tímabil
8. – 19. október
22. október – 2. nóvember
5. - 16. nóvember
19. - 30. nóvember
3. – 14. desember
17. – 19. desember
7. – 18. janúar
21. janúar – 1. febrúar
4. – 15. febrúar
18. febrúar – 1. mars
4. – 22. mars
25. mars – 12. apríl
22. apríl – 3. maí
6. – 17. maí
20. maí – 7. júní

Action Songs
Numbers
Colours
Viðfangsefni
Clothes
The Alphabet
Body Parts
Family
Days, Months and Seasons
Christmas Fun
Weather
Food and Drink
Feelings
Time
The Home
Hobbies
Flags and Countries
Things I Can Do
Aukaefni fyrir skólalok

Málfræðihefti A
Athugasemdir

Málfræðihefti A

Málfræðihefti A
Aukaefni
Aukaefni, Málfræðihefti A
Into Hobbies

