
Enska 5. bekkur 2019 -2020 

Markmið: 

 Hlustað eftir einstökum nákvæmum atriðum þegar þörf krefur og brugðist við með athöfnum eða orðum 

 Fundið lykilupplýsingar texta í þeim tilgangi að nýta í verkefnavinnu. 

 Lesið sér til gagns og gamans auðlesnar bækur og tímarit ætluð ungu fólki og fjallað um efni þeirra og skilið leiðbeiningar og upplýsingar 

um það sem snertir daglegt líf, t.d. tómstundir og ferðalög. 

 Tekið þátt í óformlegu spjalli um áhugamál sín og daglegt líf. 

 Bjargað sér við algengar aðstæður t.d. í verslunum, á veitingastöðum og á ferðalögum. 

 Notað málið sem samskiptamiðil í kennslustundum og undirbúið,tekið og veitt viðtal. 

 Tekið þátt í samvinnu um ýmiss konar viðfangsefni og sýnt öðrum tillitssemi. 

 Beitt sjálfsmati og tekið þátt í jafningarmati á raunsæjan hátt og veitt sanngjarna endurgjöf með stuðningi frá kennara. 

 Tökum orð dagsins einu sinni í viku 

 

 

5. bekkur 
Í Story line rammanum 
Castle Hotel er unnið með 
ritun, hlustun og tal. 

Vika 1 
Unnið með Story line 
rammann Hótel þar sem 
er bæði unnið í hópum og 
líka einstaklingsvinna.  Sjá 
áætlun 
 
 
 
 
 

Vika 2 
Unnið með Story line 
rammann Hótel þar sem 
er bæði unnið í hópum og 
líka einstaklingsvinna.  Sjá 
áætlun 

Vika 3 
Unnið með Story line 
rammann Hótel þar sem 
er bæði unnið í hópum og 
líka einstaklingsvinna.  Sjá 
áætlun 

Vika 4 
Unnið með Story line 
rammann Hótel þar sem 
er bæði unnið í hópum og 
líka einstaklingsvinna.  Sjá 
áætlun 



 
 

Unnið með lestur,ritun og 
hlustun. 

Vika 5 
Unnið með Story line 
rammann Hótel þar sem 
er bæði unnið í hópum og 
líka einstaklingsvinna.  Sjá 
áætlun 

Vika 6 
Unnið með Hickory, 
Dickory. 

Vika 7 
Þau velja sér uppáhalds 
dægurlagstexta 
sinn.  Verða að mæta með 
textann í tíma eða við 
prentum hann út í 
skólanum.  Líma textann á 
karton pappír. 

Vika 8 
Þau skrifa heiti á 
hljómsveitinni , hvenær 
hún var stofnuð og hverjir 
eru í hljómsveitinni.  
Kynna síðan hljómsveitina 
fyrir bekkjarfélögum 
sínum og leyfa þeim að 
hlusta. 

Unnið með lestur,ritun og 
hlustun. 

Vika 9 
Þau skrifa heiti á 
hljómsveitinni , hvenær 
hún var stofnuð og hverjir 
eru í hljómsveitinni.  
Kynna síðan hljómsveitina 
fyrir bekkjarfélögum 
sínum og leyfa þeim að 
hlusta. 

Vika 10 
Themework : Our day at 
the fun park 
 

Vika 11 
Themework : Our day at 
the fun park 
Matsblöð 

Vika 12 
Themework : The three 
little pigs 
 

Unnið með lestur,ritun og 
hlustun. 

Vika 13 
Themework : The three 
little pigs 
Matsblöð 
 
 
 
 
 

Vika 14 
English is fun - Months 
Grammar – skoða aðferðir 
byrjendalæsis við kennslu 
á grammar – vinna A 
bókina 
 
 
 
 

Vika 15 
Themework : A letter 
from Harry 
Matsblöð 

Vika 16 
Themework : A letter 
from Harry 
Matsblöð 



 Vika 17 
Themework: My pet 
budgie 

Vika 18 
Themework: My pet 
budgie 

Vika 19 
English is fun – Time 
Grammar – skoða aðferðir 
byrjendalæsis við kennslu 
á grammar – vinna A 
bókina 

Vika 20 
Themework: Dinasaurs 

Nota samlestur, 
kórlestur,býflugnalestur. 

Vika 21 
Themework:  Dinasaurs 

Vika 22 
Topic books 
A year of fun –lesa og 
vinna verkefni með 
bókunum 
Grammar – skoða aðferðir 
byrjendalæsis við kennslu 
á grammar – vinna A 
bókina 

Vika 23 
Topic books 
A year of fun –lesa og 
vinna verkefni með 
bókunum 
Grammar – skoða aðferðir 
byrjendalæsis við kennslu 
á grammar – vinna A 
bókina 

Vika 24 
Topic books 
A year of fun –lesa og 
vinna verkefni með 
bókunum 
 

 Vika 25 
Topic books 
Amazing animals – lesa og 
vinna verkefni með 
bókunum 
Grammar – skoða aðferðir 
byrjendalæsis við kennslu 
á grammar – vinna A 
bókina 
 
 
 
 
 
 

Vika 26 
Topic books 
Amazing animals – lesa og 
vinna verkefni með 
bókunum 
Grammar – skoða aðferðir 
byrjendalæsis við kennslu 
á grammar – vinna A 
bókina 

Vika 27 
Topic books 
Amazing animals – lesa og 
vinna verkefni með 
bókunum 
 

Vika 28 
Themework: 
Making bubbles – lesa og 
vinna verkefnin 



 Vika 29 
Themework: 
Making bubbles – lesa og 
vinna verkefnin 

Vika 30 
Themework: 
Making bubbles – learning 
centre verkefni sett upp í 
stofunni og þau velja sér 
verkefni og vinna á sínum 
hraða – hafa verkefnin vel 
skipulögð þannig að það 
taki stuttan tíma að ganga 
frá þeim og líka að koma 
þeim fyrir. 

Vika 30 
Themework: 
Making bubbles – learning 
centre verkefni sett upp í 
stofunni og þau velja sér 
verkefni og vinna á sínum 
hraða – hafa verkefnin vel 
skipulögð þannig að það 
taki stuttan tíma að ganga 
frá þeim og líka að koma 
þeim fyrir. 

Vika 32 
Themework: 
Making bubbles – learning 
centre verkefni sett upp í 
stofunni og þau velja sér 
verkefni og vinna á sínum 
hraða – hafa verkefnin vel 
skipulögð þannig að það 
taki stuttan tíma að ganga 
frá þeim og líka að koma 
þeim fyrir. 

 Vika 33 
Themework: 
Making bubbles – learning 
centre verkefni sett upp í 
stofunni og þau velja sér 
verkefni og vinna á sínum 
hraða – hafa verkefnin vel 
skipulögð þannig að það 
taki stuttan tíma að ganga 
frá þeim og líka að koma 
þeim fyrir.  

Vika 34 
Themework: 
Making bubbles – learning 
centre verkefni sett upp í 
stofunni og þau velja sér 
verkefni og vinna á sínum 
hraða – hafa verkefnin vel 
skipulögð þannig að það 
taki stuttan tíma að ganga 
frá þeim og líka að koma 
þeim fyrir. Learning 
centre evaluation. 

Vika 36  

 

 

 

 



Hugmyndir að þemavinnu - 2019 

 Story line rammi – Castle Hotel – þau búa til sitt eigið hótel. 

 Our day at the fun park 

 The three little pigs 

 A letter from Harry 

 My pet  budgie 

 Dinasaurs 

 Making bubbles 

 Story line rammi - Bom from Bommyland 

 Story line rammi - Let‘s go on a journey 

Pálína kennir fyrir mig dagana 28/ 8 – 6/9 meðan ég er úti í Skotlandi.  Það sem er best fyrir hana að gera í enskunni fyrir mig er að vinna í 

bækurnar Hickory, Dickory og líka að undirbúa heftin English is fun.  Það er líka hægt að fara í forritið í ensku sem er inn á nams.is.  Fer í Castle 

Hotel verkefnið þegar ég kem heim frá Skotlandi. 

Það sem er rauðlitað stefni ég á að ljúka við í vetur.  Tveir síðustu rammarnir eru auka.  Í Writing framworks þá eru matslistar og líka 

leiðsagnarmat þar sem framvinda nemandans er skoðuð í vinnunni með hverjum ramma. 

Bækur sem verða notaðar eru Hickory, Dickory, Dock, English is fun – ljósrit í möppu, Topic books sem þau lesa og vinna verkefni úr og 

Málfræði A. 

 


