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  Kennsluáætlun – vor 2022 
Námsgrein: enska 

Bekkur: 5. 
kennari: Lára Jónsdóttir 

Tímabil Efnisþættir - inntak Námsefni Námsmat 

4.-7. janúar Hlustun, lestur, ritað mál Yes we can,lesbók og vinnubók + 
efni á veraldarvefnum (tölvur) 

Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

10.-14. janúar Hlustun, lestur, ritað mál og talað Yes we can,lesbók og vinnubók + 
efni á veraldarvefnum (tölvur) 

Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

17.-21. janúar Sögugerð, skapandi skrif Hópavinna í “brainstorming“ 
varðandi efni. 

Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

24.-28. janúar Sögugerð, skapandi skrif Hópavinna í “brainstorming“ 
varðandi efni. 

Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

31.3.-4. febrúar Upplestur á sögum, hlustun Yes we can,lesbók og vinnubók + 
efni á veraldarvefnum (tölvur) 

Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

7.-11. febrúar Hlustun, lestur, ritað mál og talað Yes we can,lesbók og vinnubók + 
efni á veraldarvefnum (tölvur) 

Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

14.-16. febrúar Hlustun, lestur, ritað mál og talað Yes we can,lesbók og vinnubók + 
efni á veraldarvefnum (tölvur) 

Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

17.- 18. febrúar VETRARLEYFI   

21.-25. febrúar Hlustun, lestur, ritað mál og talað Yes we can,lesbók og vinnubók + 
efni á veraldarvefnum (tölvur) 

Virkni, vinnubrögð = 
símat 
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28.3.-4. mars Hlusta, horfa og skilja – horfa á bíómynd Umræður um myndina og greining á 
henni 
efni á veraldarvefnum (tölvur)  

Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

7.-11. mars Sjálfstæði í vinnubrögðum, leita á vef að upplýsingum Verkefni frá kennara + 
efni á veraldarvefnum (tölvur) 

Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

14.-18. mars Hópavinna, leita á vef að upplýsingum og 
samtalsæfingar 

efni á veraldarvefnum (tölvur) Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

21.-25. mars Hópavinna, samtalsæfingar efni á veraldarvefnum (tölvur) Samtalsæfingar metnar 
 

28.3.-1.apríl Hópavinna, samtalsæfingar efni á veraldarvefnum (tölvur) Samtalsæfingar metnar 
einstaklingslega                
 

4.-8.apríl Hlustun, lestur, skrif Yes we can,lesbók og vinnubók Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

9.-18. apríl Páskafrí   

19.-20. apríl 
 

Hvernig á að leita í orðabókum á netinu? efni á veraldarvefnum (tölvur) Virkni, vinnubrögð = 
símat 

21.apríl  Sumardagurinn fyrsti   

25.-29. apríl Útikennsla, finnum orð á því sem vekur áhuga útivið Hugtaka-og orðaskilningur Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

3.-7. maí Útikennsla,  finnum orð á því sem vekur áhuga útivið Hugtaka-og orðaskilningur Virkni, vinnubrögð = 
símat 
 

10.-14. maí Lestur, hlustun og skrift Yes we can,lesbók og vinnubók + 
æfingar á lausblöðum 
 

Virkni, vinnubrögð og 
mat kennara á 
frammistöðu 
 

23.-30.maí Spilað, samvinna og talað mál Yes we can - spil Virkni, vinnubrögð = 
símat 


