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Markmið
Námsgreinin kemur inn á alla þætti lykilhæfni og grunnþættir sem unnið er út frá samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla:

Lykilhæfni :
 Tjáning og miðlun
 Skapandi og gagnrýnin
hugsun
 sjálfstæði og samvinnu

Grunnþættir:

 Nýtingu miðla og
 Læsi
upplýsinga
 Sjálfbærni
 Ábyrgð og mat á eigin námi.  Lýðræði og mannréttindi

 Jafnrétti
 Heilbrigði og velferð
 Sköpun.

Í námsgreininni er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.

Hæfniviðmið
Samkvæmt þrepamarkmiðum/skólamarkmiðum í enskukennslu fyrir nemendur í 5.bekk er lögð áhersla á:
 Hlustun




Fylgt meginþræði í einföldum frásögnum um
kunnuglegt efni með stuðningi, t.d. af myndum,
hlutum eða líkamsmáli og notað sér upplýsingarnar í
eigin verkefni.
Fylgst með einföldu efni í myndmiðlum og úr heimi
dægurmenningar sem er kunnuglegt úr heimi barna
og unglinga og greint frá því helsta.

 Lesskilningur




Skilið megininntak í stuttum einföldum frásögnum
dagblaða, tímarita og netmiðla með stuðningi, t.d. af
myndum.
Fundið afmarkaðar upplýsingar í einföldum texta og
nýtt sér í verkefnavinnu.

 Samskipti
 Spurt og svarað á einfaldan hátt um það sem stendur
honum næst.
 Skipst á upplýsingum og skoðunum við skólasystkini
og kennara um efni tengt náminu.
 Tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið
samtalsæfingar

 Frásögn
 Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu,
áhugamálum og nánasta umhverfi á einfaldan hátt.
 Ritun
 Skrifað texta með orðaforða úr efnisflokkum sem
fengist er við með stuðningi frá mynd, hlut eða
gátlista.
 Samið stuttan texta frá eigin brjósti með stuðningi
mynda, hluta, tónlistar o.s.frv.
 Skrifað einföld skilaboð, smáskilaboð og tölvupóst.
 Menningarlæsi

Sýnt fram á að hann áttar sig á að mörg algeng orð í
erlenda tungumálinu eru lík og skyld öðrum sem hann
þekkir.
 Námshæfni
 Beitt einföldum námsaðferðum til að auðvelda
námið, t.d. nýtt sér titil á texta eða myndir sem fylgja
til að auðvelda skilning á inntaki.
 Tekið þátt í hóp- og tvenndarvinnu, hlustað á og tekið
tillit til þess sem aðrir hafa að segja.
 Nýtt sér hjálpartæki, s.s. einfaldar orðabækur,
veforðasöfn, leiðréttingarforrit og leitarvélar.
 Tengt ný viðfangsefni eigin reynslu og þekkingu.

Námsefnið
 Nemendamappa með ljósritum frá kennara
 Annað efni (efni á netmiðlum, ýmis verkefni frá kennara, kvikmyndir/þættir, tónlist, tölvuforrit o.fl)
Kennsluaðferðir: Innlögn kennara, hlustun, umræður, einstaklingsvinna, para- og hópavinna. Kennslan fer fram á ensku.
Kennslustundir: 4 x 40 mínútna kennslustund á viku.

Námsmat
 Notast er við fjölbreytt námsmat svo sem leiðsagnarmat, símat og stöðumat

Kennsluáætlun (Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar)
Tímabil
Haust 2018

Námsþáttur/Námsefni

Verkefni

 Kynning á námsefni
 My World- Food

 les- og vinnubók frá kennara

 Storytellying – beginning , middle, end

 Hópverkefni- Nemendur vinna í litlum hópum
og búa til kynningu um myndband – „Weird
but True“

 Internet Safety
 Amazing Animals

 Sports World

 Hópverkefni- Nemendur vinna í litlum hópum
og búa til kynningu um myndband – „BBCLife On Earth“
 Myndbönd og hlustun tengd námsefni ásamt
aukanámsefni frá kennaranum

 Time to Celebrate – Holidays - Helping  Jóla myndbönd og hlustun tengd námsefni
People
ásamt aukanámsefni frá kennaranum

Vorönn 2019

 Geographical Wonders
 Free Time

 les- og vinnubók frá kennara

 Things we do everyday
 People and Professions
 Telling the time
 Global Concerns – Past and Present
 A World of Gadgets

 Ingenious Inventions
 Reading for pleasure -Bókin « The
Midnight Gang» og verkefni tengd henni

 Hópverkefni- Nemendur vinna í litlum hópum
og búa til kynningu um myndband – „Cool
Inventions“

 Nemendur velja sér bók til að lesa (hlusta á).
Svo vinna þau í verkefni tengt bók að eigin
vali.
 sjálfsmat / jafningjamat / kennaramat

Annað
Í Aðalnámskrá grunnskóla má finna bæði hæfniviðmið og matsviðmið fyrir erlend tungumál:
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/

