
Námsvísir Enska 5. og 6. bekk 

Fag: Enska  

Kennari: Sonja Suska og Katrín Benediktsdóttir 

Tímafjöldi á viku: 3 

Kennsluaðferðir og skipulag:  

Samkennsla. Lesið eða hlustað á námsefni úr Tiger Time 3 eða 4 (eftir getu). Verkefnavinna og gagnvirkar æfignar í IPAD. 

Hópvinna: Unnið er með þemum eins og USA, Bretland, Jól, Halloween, environment.  Innlög frá kennara, umræða, 

skrifleg verkefni.  

Matið fer fram við lok hvers þema: lesskilningspróf, hlustunarpróf, kynning, ritunarverkefni. Einnig símat: munnleg 

frammistaða í tímum og verkefnaskil (portfolio mappa). 

Grunnþættir menntunar  

Grunnþáttur Áhersluþættir 

Heilbrigði og velferð Unnið með umhverfisvernd 

Jafnrétti jafningamat, hópvinna 

Lýðræði og mannréttindi  hópvinna 

Læsi lestrarhópar/gagnvirkur lestur 

Sjálfbærni Unnið með umhverfisvernd 

Sköpun  plaköt, glærur, bækur 

 

 

 

 



Áætlun  

Viðfangsefni  Námsefni Hæfniviðmið/markmið Kennslu- / 

námsaðferðir 

Mat 

Hlustun Tiger Time 3 og 4, 
verkefni frá kennara, 
vefsíður t.d. 
britishcouncil.org, 
 

Geta skilið í meginatriðum 
samtöl og viðtöl um efni 
tengt daglegu lífi.  
Geta hlustað eftir einstökum 
nákvæmum atriðum. 
 

hlustunaræfingar 
 

Símat 
hlustunarpróf 

Samskipti/Frásögn verkefni frá kennara, 
vefsíður t.d. 
britishcouncil.org, 
 

Geta notað málið sem 
samskiptamiðil í 
kennslustundum.  
Geta tekið þátt í óformlegu 
spjalli um áhugamál sín og 
daglegt líf. 
Flutt einfalda, undirbúna 
kynningu á efni sem tengist 
náminu. 

 

Kynningar, 
samtal,  
talæfingar 

Símat: enskunotkun í 
tímum, 
kynningar/rubric 

Lesskilningur Tiger Time 3 og 4, 
verkefni frá kennara, 
vefsíður t.d. 
britishcouncil.org, 
 

Geta fundið lykilupplýsingar 
í texta. 
Geta lesið sér til gagns og 
gamans stuttar, einfaldar 
bækur og fræðsluefni fyrir 
börn. Geta skilið 
megininntak í frásögnum 
dagblaða tímarita og 
netmiðla. 

Lesskilningsverkefni  Lesskilningspróf. 
Lesblind börn fengu 
hljóðskrá 



Ritun Tiger Time 3 og 4, 
verkefni frá kennara, 
vefsíður t.d. 
britishcouncil.org, 
 

Skrifað texta af mismunandi 
gerðum, með stuðningi, t.d. 
gátlista og fyrirmynda. 

Syntax verkefni, 
málfræði, 
orðaforðaæfingar 

öll ritunarvekefni 
metin 

Mennigarlæsi Verkefni frá kennara 
um Bretland og USA 
auk myndbönd á mms 

Sýnt fram á að hann þekkir 
til siða og hefða viðkomandi 
mál- og menningarsvæða 
og getur borið saman við 

eigin menningu. 

horft á myndbönd, 
verkefni, kynning 

paravinna, búa til 
bók um Wales, 
Northern Ireland, 
England eða 

Skotland með Book 
creator í IPad 

Námshæfni Barnaorðabók, 
snara.is, 
 

Nýtt sér algengustu 
hjálpartæki, s.s. uppflettirit 
orðabækur, veforðasöfn, 
leiðréttingarforrit og 
leitarvélar. 
Tekið þátt í samvinnu um 
ýmiss konar viðfangsefni og 
sýnt öðrum tillitssemi. 

Hópvinna, 
sjálfstæð vinnubrögð 

Símat 

 


