Kennsluáætlun í ensku 2021-2022– 5. bekkur

Mánuður
Ágúst

September

Október

Helstu markmið
Nemandinn :
• Þekkir stafrófið
• Þekkir tölustafina

Verkefni og viðfang
Verkefni:
• Stafrófið
• Rifja upp stafrófslagið
Viðfang:
• Hlusta á stafrófslagið

Nemandinn:
• Þekkir sagnorðin can og
can´t og geta notað þau í
setningar.
• Getur samið setningar sem
innihalda can og can´t

Verkefni:
•

Kennsluefni – aðföng
• Ýmist efni.
Aukaefni í ensku í vetur
verða bækurnar
Hickory Dickory Dock
Interviews
Build up 1, bls. 9

Hlustunaræfingar

Nemandinn:
Verkefni
• Þekkir tölustafina og
• Hlustunaræfingar
geta notað þá í
• Who are you?
töluðu og rituðu máli. • Do you?
• Þekkir litina og geta
• Have you?
nýtt sér þá þekkingu í • Are you?
töluðu og rituðu máli. • Can you?
• Þekkir og getur notað • To be.
sögnina to be í nt. og
• To have.
þt.
• Tölustafir.
• Þekkir og getur notað • Litir.
sögnina to have í nt.
• Getur spurt og svarað
spurningunum who
are you? og do you?

Mat - hæfnimat
Staða og fyrri þekking
nemenda á efninu skoðuð.

Hickory Dickory Dock

Interviews
Build up 1, bls. 5-18
Aukaverkefni eftir þörfum:
Vinnublað um tölustafi.
Vinnublað um liti.
Hickory Dickory Dock

Símat
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Nóvember

Desember

Nemandinn:
• Getur notað ákveðinn
greini, the
• Getur nota óákveðinn
greini, a og an.
• Kann fleirtöluendingu
nafnorða, -s, -es og -ies.
• Þekkir hugtökin this og
that.
• Þekkir helstu orðin yfir
algengan fatnað
• Þekkir muninn á
reglulegum og
óreglulegum sögnum.
• Þekkir endinguna –ed og
d fí reglulegum
sagnorðum. þátíð
reglulegra sagnorða.

Verkefni:
• a og an
• -s, -es og –ies
• This and that
• Fatnaður
• -ed og d

Observations
Build up 1, bls. 19-30

Nemandinn:
• Þekkir og getur notað
sagnorðið have í nt. Og
þt.
• Þekkir helstu orðin yfir
algeng húsgögn.
• Þekkir helstu orðin og
hugtökin í kringum jólin
• Getur lýst fólki, hlutum
og stöðum

Verkefni:
• Jólaenska
• Húsgögn
• Have í nt. Og þt.

Descriptions
Build up 1, bls 31-40

Símat
Könnu
Lesnir textar

Aukaverkefni eftir þörfum
t.d. bls 69-72 Build up 1.
Hickory Dickory Dock

Aukaverkefni eftir þörfum
Hickory Dickory Dock

Símat
Könnun
Lesnir textar
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Janúar

Upprifjun

Upprifjun
Aukablaðsíður í Build up bls
73-75

Febrúar

DESCRIPTIONS : Að lýsa
fólki, hlutum og stöðum t.d.
Have or has, He´s= he is =
he has, ýmsar eyðufyllingar
og lesinn texti.

Build up! 1 í bls. 32 – 40
verkefni 3 - 18

Mars

Routines and Habits: Að
geta lýst, sagt frá og útskýrt
hversdagsvenjur. Klukkan.
Sagnorð í nútíð.
s-myndin í þriðju persónu
eintölu nútíð.
Neitanir: don´t/doesn´t
Likes and Dislikes:
Að geta tjáð eigin skoðanir
og spurt hvað öðrum finnst.
Spurningar með do/does.
Játandi og neitandi svör, t.d.
Yes, I do. No I don´t. Yes, he
does . No he dosen´t.
Neitanir :Don´t/doesn´t.
Put it in print:
Að geta skrifað ýmiskonar
skilaboð. Tímaforsetningar.
Raðtölur(1st, 2nd, 3rd…).
Klukkan, töluorð,
dagsetningar og stafrófið.
Sagnir í nútíð.

Build up! 1 bls. 41 – 50
Verkefni 1 - 16

Apríl

Maí

Upprifjun

Build up! 1
bls. 51 – 56, verkefni 1 – 17.

Build up! 1
bls. 57 – 68, verkefni 1 – 22.

Könnun
Hlustun og ritun
Vinna í tímum
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Build up! 1 Málfræðireglur eru svo á bls. 88 – 93.
Markmið með bókinni Build Up 1 skiptist í sex hluta. Í hverjum hluta eru samtöl, textar og æfingar á mismunandi þyngdarstigum. Í æfingunum gefast
tækifæri til að æfa mismunandi málnotkun, t.d. að spyrja og svara spurningum, að lýsa hlutum, segja frá, útskýra og að skrifa ýmiss konar skilaboð. Málfræði
er kynnt og æfð með því að beita málinu og með samræðum.
Build Up 1 er vinnubók sem tilheyrir enskuefninu Portfolio. Bókina er hægt að nota að lokinni yfirferð byrjunarefnisins (Speak Out, Work Out og My P.C.
Build Up 1 skiptist í sex hluta. Í hverjum hluta eru samtöl, textar og æfingar á mismunandi þyngdarstigum. Í æfingunum gefast tækifæri til að æfa
mismunandi málnotkun, t.d. að spyrja og svara spurningum, að lýsa hlutum, segja frá, útskýra og að skrifa ýmiss konar skilaboð. Málfræði er kynnt og æfð
með því að beita málinu og með samræðum.
Ákveðin verkefni í vinnubókinni tengjast hlustunarefninu og er þeim ætlað að þjálfa færniþættina hlustun/skilning, lestur, talað mál og ritun.

