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ENSKA

5b - Enska - Haust2020

Kennarar: Arna Borg Snorradóttir; Ragnheiður Helgadóttir | 5

Viðfangsefni

Námsefni: 

 Build up 1.

 Enska málfræðiæfingar A.

 Aukaefni: Hickory, Dickory, Dock.

Námsmat

Virkni og vinnusemi. 

Kannanir í málfræði og orðaforða.

Hópaverkefni (kynning á ensku)

Spjaldtölvur

Orðabók.

Upplýsingaöflun.

Ýmsar æfingar á netinu.
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

Snæ - Enska - 5. bekkur - Hlustun

 skilið talað mál um efni er varðar hann sjálfan, áhugamál hans og daglegt líf þegar talað er skýrt og áheyrilega,      

 skilið einföld samtöl og viðtöl um efni tengt daglegu lífi og efni sem tengist viðfangsefnum námsins og byrjað að nýta 
sér í ræðu og riti,  

Snæ - Enska - 5. bekkur - Lesskilningur

 lesið stutta texta og auðlesna af ýmsum gerðum um daglegt líf og áhugamál sem innihalda grunnorðaforða og beitt 
mismunandi lestraraðferðum eftir eðli textans og tilgangi  með lestrinum,                   

 fundið afmarkaðar upplýsingar í texta í þeim tilgangi að nýta í verkefnavinnu, 

Snæ - Enska - 5. bekkur - Ritun

 lýst atburðarás eða því sem hann hefur upplifað á einföldu máli 

 skrifað einfaldan texta með stuðningi frá mynd, hlut eða gátlista 

 samið texta þar sem ímyndunaraflið fær að njóta sín.

 lýst í einföldu máli því sem hann hefur lesið, séð eða heyrt, 

Snæ - Enska - 5. bekkur - Samskipti

 geti haldið uppi einföldum samræðum með orðaforða sem tengist efnistökum, skilur og notar algengustu 
orðasambönd daglegs máls og viðeigandi kurteisivenjur                  

  tekið þátt í óformlegu spjalli um áhugamál sín og daglegt líf, 

 bjargað sér við algengar aðstæður, 

Snæ - Enska - 5. bekkur - Frásögn

 tjáð sig um það sem við kemur daglegu lífi hans og því sem stendur honum nærri á einföldu máli                      

 flutt atriði, sagt stutta sögu eða flutt stuttan texta sem hann hefur haft tækifæri til að æfa

 greint frá og lýst atburðum og athöfnum með stuðningi gátlista, tónlistar, mynda o.s.frv., 
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Snæ - Enska - 5. bekkur - Námshæfni

 tekið þátt í samvinnu um ýmiss konar viðfangsefni og sýnt öðrum tillitssemi, 

 nýtt sér algengustu hjálpartæki, s.s. uppflettirit  orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit og leitarvélar 


