
Kennsluáætlun haust 2020 

Enska, 5.bekkur 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

1.vika 

24 .- 28. ágúst 

 

 

 

 

 

Upprifjun (tölur) 

Tölur skrifaðar í í fagabókina, frá 1-20 
og svo tugir frá 10-100. 
 
Ýmis verkefni þar sem unnið er með 
ritun og hlustun. 

Enska með gátum og skrýtlum 

Adventure Island of english 

Tiger time 2 

Fagabók 

 

Annað efni frá kennara 

 

2.vika 

31. ágúst .– 4. 

sept 

 

 

 

 

Upprifjun (fjölskyldan) Upprifjun á ýmsum heitum tengd 
fjölskyldunni. 
 
Ýmis verkefni þar sem unnið er með 
ritun og hlustun. 

Enska með gátum og skrýtlum 

Adventure Island of english 

Tiger time 2 

Fagabók 

 

Annað efni frá kennara 
 

 

3.vika 

7. - 11. sept 

 

Tölur og bókstafir 

 

 

Stafrófið skrifað í fagabók, fyrir aftan 

hvern staf er skrifað hvernig hann er 

hljóðaður og borinn fram. 

Unnið með stafsetningu tölustafa og 

Enska með gátum og skrýtlum 

Adventure Island of english 

Tiger time 2 

Fagabók 

 



 

 

 

 

 

raðtalna. 

Farið í bingó á ensku og ýmsla leiki 

sem reyna á hlustunarskilning. 

 

Annað efni frá kennara 

4.vika 

14. – 18. sept 

Starfsdagur 15. sept 

 

 

 

 

Tölur og bókstafir 

 

 

Stafrófið skrifað í fagabók, fyrir aftan 

hvern staf er skrifað hvernig hann er 

hljóðaður og borinn fram. 

Unnið með stafsetningu tölustafa og 

raðtalna. 

Farið í bingó á ensku og ýmsla leiki 

sem reyna á hlustunarskilning. 

Enska með gátum og skrýtlum 

Adventure Island of english 

Tiger time 2 

Fagabók 

 

Annað efni frá kennara 

 

5.vika 

21. – 25. sept 

 

 

Dagar og mánuðir Heiti daga og mánaða skrifað í 
fagabók.  
 
Talæfing þar sem nemendur spyrja 
hvort annað hvenær þau eiga afmæli 
og hinn svarar. 
 
Ýmis konar æfingar þar sem unnið er 
með ritun setninga, hlustun og 
framburð. 

Enska með gátum og skrýtlum 

Adventure Island of english 

Tiger time 2 

Fagabók 

Annað efni frá kennara 

 

6.vika 

28.sept. - 2.okt 

Dagar og mánuðir Heiti daga og mánaða skrifað í 
fagabók.  
 
Talæfing þar sem nemendur spyrja 
hvort annað hvenær þau eiga afmæli 

Enska með gátum og skrýtlum 

Adventure Island of english 

Tiger time 2 

Fagabók 

Orðaforðakönnun um 
tölur, bókstafi, daga og 
mánuði. 
 



 og hinn svarar. 
 
Ýmis konar æfingar þar sem unnið er 
með ritun setninga, hlustun og 
framburð. 

Annað efni frá kennara 

7.vika 

5. - 9. okt 

    

8.vika 

12. – 16. okt 

 

 

 

 

Fatnaður Skrifa heiti á helsta fatnaði í fagabók. 
 
Unnið með orðaforða á myndrænan 
hátt. 
 
Talæfing þar sem nemendur segja frá 
fatnaði sem þau eru klædd í.  

Enska með gátum og skrýtlum 

Adventure Island of english 

Tiger time 2 

Fagabók 

Annað efni frá kennara 

 

9.vika 

19 .- 23. okt 

Vetrarleyfi 19.-20. 

okt. 

 

 

 

Fatnaður Skrifa heiti á helsta fatnaði í fagabók. 
 
Unnið með orðaforða á myndrænan 
hátt. 
 
Talæfing þar sem nemendur segja frá 
fatnaði sem þau eru klædd í.  

Enska með gátum og skrýtlum 

Adventure Island of english 

Tiger time 2 

Fagabók 

Annað efni frá kennara 

 



10. vika 

26 .- 30. okt. 

 

Samskiptadagur 28. 

okt. 

 

 

 

Halloween    
 
 
 
 
 

11. vika 

2. – 6. nóv. 

 

 

 

Líkaminn Heiti á helstu líkamshlutum skrifuð í 
fagabók. 
 
Unnið með orðaforða á myndrænan 
hátt. 
 
Fara í Símon segir með áherslu á 
líkamshluta. 
 
Útbúa líkama (stóran) til að hengja 
upp á vegg. Nemendur merkja síðan 
helstu líkamshluta inn. 
 
 

Enska með gátum og skrýtlum 

Adventure Island of english 

Tiger time 2 

Fagabók 

Annað efni frá kennara 

 

12. vika 

9. – 13. nóv 

 

 

 

Líkaminn Heiti á helstu líkamshlutum skrifuð í 
fagabók. 
 
Unnið með orðaforða á myndrænan 
hátt. 
 
Fara í Símon segir með áherslu á 
líkamshluta. 
 
Útbúa líkama (stóran) til að hengja 

Enska með gátum og skrýtlum 

Adventure Island of english 

Tiger time 2 

Fagabók 

Annað efni frá kennara 

Orðaforðakönnun um 
fatnað og líkamann. 



upp á vegg. Nemendur merkja síðan 
helstu líkamshluta inn. 
 
 

13.vika 

16 .- 20. nóv 

Samskiptadagur19. 

nóv. 

 

Fjölskyldan og ég Heiti á fjölskyldumeðlimum skrifuð í 
fagabók. 
 
Unnið með orðaforða á myndrænan 
hátt. 
 
Nemendur búa til ættartré 
 
Nemendur teikna mynd af 
fjölskyldumeðlimum í fagabók og 
skrifa setningar um a.m.k. 3 
fjölskyldumeðlimi. 

Enska með gátum og skrýtlum 

Adventure Island of english 

Tiger time 2 

Fagabók 

Annað efni frá kennara 
 

 
 

14.vika 

23. - 27. nóv. 

 

Fjölskyldan og ég Heiti á fjölskyldumeðlimum skrifuð í 
fagabók. 
 
Unnið með orðaforða á myndrænan 
hátt. 
 
Nemendur búa til ættartré 
 
Nemendur teikna mynd af 
fjölskyldumeðlimum í fagabók og 
skrifa setningar um a.m.k. 3 
fjölskyldumeðlimi. 

Enska með gátum og skrýtlum 

Adventure Island of english 

Tiger time 2 

Fagabók 

Annað efni frá kennara 
 

 

15.vika 

30.nóv - 4. des. 

 

Árstíðir Heiti á árstíðum skrifuð í fagabók. 
 
Unnið með orðaforða á myndrænan 
hátt. 
 
Lögð inn helstu lýsingarorð sem 
tengjast árstíðum. 

Enska með gátum og skrýtlum 

Adventure Island of english 

Tiger time 2 

Fagabók 

Annað efni frá kennara 
 

 

16.vika 
Árstíðir Heiti á árstíðum skrifuð í fagabók. 

 
Unnið með orðaforða á myndrænan 

Enska með gátum og skrýtlum 

Adventure Island of english 

Tiger time 2 

 



7.-11. des. 

 

 

 

 

hátt. 
 
Lögð inn helstu lýsingarorð sem 
tengjast árstíðum. 

Fagabók 

Annað efni frá kennara 

17.vika 

14.-18. des 

 

 

 

 

 

Veður Heiti á árstíðum skrifuð í fagabók. 
 
Unnið með orðaforða á myndrænan 
hátt. 
 
Munnlegar æfingar með orðaforða 
sem tengist veðrinu og 
veðurlýsingum. 
 

Enska með gátum og skrýtlum 

Adventure Island of english 

Tiger time 2 

Fagabók 

Annað efni frá kennara 

 

18.vika 

4. jan. -8. jan 

Starfsdagur 4. jan. 

 

 

 

 

 

Veður Heiti á árstíðum skrifuð í fagabók. 
 
Unnið með orðaforða á myndrænan 
hátt. 
 
Munnlegar æfingar með orðaforða 
sem tengist veðrinu og 
veðurlýsingum. 
 

Enska með gátum og skrýtlum 

Adventure Island of english 

Tiger time 2 

Fagabók 

Annað efni frá kennara 

Orðaforðakönnun um 
fjölskylduna, árstíðir og 
veður.  



 

19.vika 

11. jan. -15. jan 

 

Matur og máltíðir Heiti á mat og máltíðum skrifað í 
fagabók 
 
Nemendur gera vikumatseðil á ensku. 

Enska með gátum og skrýtlum 

Adventure Island of english 

Tiger time 2 

Fagabók 

Annað efni frá kennara 

 

 

Námsmat: Orðaforðakannanir, fagabók metin. 

 


