
Snælandsskóli 2019-2020

ENSKA

Enska, 5. bekkur-vor

Kennarar: Ásdís Ýr Ólafsdóttir; Sigríður H. Guðmundsd. 5

Lýsing

Vorönn

Ritun, lestur stuttra smásagna, munnleg verkefni og vinnusemi í tíma auk annarra verkefna.

Viðfangsefni

6.-10.janúar

 Peter Pan

Nemendur svara spurningum og skila í gegn um Classroom

13.-17.janúar

Starfsdagur

Gelert and the wolf.

Fyrri sagan lesin og þýdd. 

Nemendur æfa sig í orðaforða inni á Quizlet. Linkur á æfinguna er inni á Classroom.

20.-24.janúar

Gelert and the wolf.

Seinni sagan lesin og þýdd. 

Nemendur æfa sig í orðaforða inni á Quizlet. Linkur á æfinguna er inni á Classroom.

27.-31.janúar

Gelert and the wolf.

Storyboard, nemendur raða sögunni í rétta tímaröð.

What happened?, nemendur skrifa stuttan úrdrátt úr sögunni.

Orð úr orði, nemendur búa til 20 ný orð úr GELERT AND THE WOLF.

3.-7.feb.

Gelert and the wolf.

Punctuation, nemendur fá texta og lesa hann yfir. Þeir setja svo stóra stafi þar sem við á sem og punkta, kommur og 
spurningarmerki.

10.-14. febrúar

Málfræði

Óákveðinn greinir
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A/an vinnublöð

Nemendur fá ýmsar æfingar af www.skolavefurinn.is

Gagnvirkar æfingar af www.skolavefurinn.is

17.-21. febrúar

 Ákveðinn greinir

The, vinnublöð

Nemendur fá ýmsar æfingar af www.skolavefurinn.is

Gagnvirkar æfingar af www.skolavefurinn.is

24.-28. febrúar

Lesskilningur-Frozen

https://skolavefurinn.is/namsgreinar/7-frozen

Nemendur lesa stutta texta á www.skolavefurinn.is og leysa svo verkefni tengd þeim. Gagnvirkar æfingar í spjaldtölvum.

Þeir sem ná að klára þessa æfingu velja sér svo aðra texta til að vinna með líka.

Verkefni: lesskilningur og spurningar 

2.-6 mars

Munnlegt verkefni

If I won the lottery.

Nemendur undirbúa verkefnið í tímum en klára það heima. Senda svo kynninguna í gegn um Classroom og kynna svo fyrir 
samnemendum sínum í næstu viku.

Foreldradagur og vetrarfrí 

9.-13 mars

 Munnlegt verkefni-skil

Nemendur kynna sín verkefni.

16.-20. mars

 Nafnorð, et. og ft.

Nemendur kynnast nafnorðum og hvernig þau breytast í fleirtölu.

Verkefni á blaði sem og gagnvirkar æfingar á www.skolavefurinn.is

23.-27. mars

Skipulagsdagur 

 The emperor´s new clothes

Fyrri sagan lesin og þýdd. Nemendur fylla inn í talblöðrur og vinna verkefni úr sögunni.

30. mars- 3. apríl

 Nafnorð og sagnorð-gagnvirkar æfingar á www.skolavefurinn.is

6.-13 apríl

Páskaleyfi

14.-17. apríl

https://skolavefurinn.is/namsgreinar/7-frozen
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 The emperor´s new clothes-seinni sagan

Seinni sagan lesin og þýdd.

Nemendur vinna verkefni úr sögunni, málfræði, stafsetning og lesskilningur.

20.-24. apríl

 Lýsingarorð

Nemendur kynnast stigbreytingu lýsingarorða. 

Verkefni á blaði sem og gagnvirkar æfingar á www.skolavefurinn.is

27. apríl- 1. maí

Lesskilningur

Nemendur lesa sögur við hæfi hvers og eins á www.skolavefurinn.is og leysa verkefni tengd sögunum.

Ritun-nemendur velja sér texta, skrifa þá upp og þýða þá svo.

4.-8 maí

 Interviews

Nemendur vinna saman tveir og tveir og taka viðtal við hvorn annan. Þeir fá blað með spurningum á til að hjálpa sér við gerð 
viðtalanna.

11.-15. maí

Könnun

Lesskilningur, málfræði og ritun.

18.-22. maí

 Nemendur klára óunnin verkefni.

Útikennsla

25.-29. maí

Vorferðir nemenda

Hópaverkefni og útikennsla

2.-5. júní

 Gengið frá í stofum 

Grænfánahátíð

Skólaslit

Námsmat

Gelert and the wolf vinnublöð

Emeperor´s new clothes, vinnublöð

Virkni og vinnusemi í tímum

Verkefni:  Hópaverkefni- viðtal, munnlegt

                Einstaklingsverkefni- munnlegt og Keynote kynning. If I won the lottery
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                Ritun

                Stafsetning, eyðufylling

                Lesskilningur og spurningar

                Þýðing, nemendur fá texta, rita hann upp og þýða.

Kannanir

Aukabækurnar Hickory, Dickory og Dock.

Spjaldtölvur

Upplýsingaöflun

Quizlet

Keynote

Orðabók

www.skolavefurinn.is


