Kennsluáætlun 2021-2022

Grunnskólinn í Þorlákshöfn

Námsgrein: Enska 5. bekkur

Vikustundir: 2

Kennari: Sindri Freyr Ágústsson

Tími

Ágúst-sept.

Hæfniviðmið/Viðfangsefni
Markmið







Sept.






Sept- okt.

Stuðningskennari: Ingveldur Pétursdóttir og Þorbjörg J. Magnúsdóttir





Skilji félaga sína í samskiptum í
kennslustundum.
Skilji efni á
hljómböndum/myndböndum/geisladisku
m í tengslum við viðfangsefni sem unnið
er með og eru honum kunnugleg.
Þjálfist í að vinna markvisst með
orðaforða í tengslum við hlustunarefni.
Þjálfist í að vinna markvisst með
orðaforða í ritun.
Geti tjáð sig um afmarkaða þætti í
viðfangsefnum sem unnið er með, t.d. í
endursögnum eða eigin frásögnum.
Geti skrifað eftir fyrirmyndum skiljanlega,
skipulega og viðeigandi stutta texta um
kunnuglegt efni.
Þjálfist í réttri stafsetningu algengra orða
sem koma fyrir í námsefni.
Geti sett fram texta ásamt myndrænum
upplýsingum (t.d. í frásögnum eða
ferilsverkefnum).
Skilji félaga sína í samskiptum í
kennslustundum.
Þjálfist í að vinna markvisst með
orðaforða í tengslum við hlustunarefni.
Geti fundið afmarkaðar upplýsingar í
textum, geisladiskum eða neti (t.d. til að
vinna með í ferilsverkefnum).
Geti tjáð sig um afmarkaða þætti í
viðfangsefnum sem unnið er með, t.d. í
endursögnum eða eigin frásögnum.

Kennsluhættir


















Verkefni/Námsefni

Mat á námsþætti/afurð

Bein kennsla
Lausnaleitarnám
Samvinnunám
Umræður og
spurningar
Lesið, spurt og
spjallað





Yes we can - 1. kafli
Build up - 1. kafli
Aukablöð frá kennara





Verkefnavinna
leiðsagnarmat
Umsagnir kennara

Bein kennsla
Lausnaleitarnám
Samvinnunám
Umræður og
spurningar
Lesið, spurt og
spjallað




Yes we can – 2. Kafli
Aukablöð frá kennara





Verkefnavinna
leiðsagnarmat
Umsagnir kennara

Bein kennsla
Lausnaleitarnám
Samvinnunám
Umræður og
spurningar
Lesið, spurt og
spjallað




Yes we can – 3. Kafli
Aukablöð frá kennara





Verkefnavinna
leiðsagnarmat
Umsagnir kennara
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Tími

Hæfniviðmið/Viðfangsefni
Markmið



Okt-nóv.








Nóv-des.





Desember

Grunnskólinn í Þorlákshöfn




Kennsluhættir

Verkefni/Námsefni

Mat á námsþætti/afurð

Þjálfist í réttri stafsetningu algengra orða
sem koma fyrir í námsefni.
Þjálfist í að vinna með orðaforða í textum.

Skilji félaga sína í samskiptum í
kennslustundum.
Skilji efni á
hljómböndum/myndböndum/geisladisku
m í tengslum við viðfangsefni sem unnið
er með og eru honum kunnugleg.
Þjálfist í að vinna markvisst með
orðaforða í tengslum við hlustunarefni.
Þjálfist í að vinna markvisst með
orðaforða í ritun.
Geti tjáð sig um afmarkaða þætti í
viðfangsefnum sem unnið er með, t.d. í
endursögnum eða eigin frásögnum.






Geti skrifað eftir fyrirmyndum skiljanlega,
skipulega og viðeigandi stutta texta um
kunnuglegt efni.
Þjálfist í réttri stafsetningu algengra orða
sem koma fyrir í námsefni.
Geti sett fram texta ásamt myndrænum
upplýsingum (t.d. í frásögnum eða
ferilsverkefnum).
Skilji félaga sína í samskiptum í
kennslustundum.






Þjálfist í að vinna markvisst með
orðaforða í tengslum við hlustunarefni.
Geti fundið afmarkaðar upplýsingar í
textum, geisladiskum eða neti (t.d. til að
vinna með í ferilsverkefnum).










Bein kennsla
Lausnaleitarnám
Samvinnunám
Umræður og
spurningar
Lesið, spurt og
spjallað




Yes we can – 4. Kafli
Aukablöð frá kennara





Verkefnavinna
leiðsagnarmat
Umsagnir kennara

Bein kennsla
Lausnaleitarnám
Samvinnunám
Umræður og
spurningar
Lesið, spurt og
spjallað




Yes we can – 5. Kafli
Aukablöð frá kennara





Verkefnavinna
leiðsagnarmat
Umsagnir kennara

Bein kennsla
Lausnaleitarnám
Samvinnunám
Umræður og
spurningar




Aukablöð frá kennara
Jólaverkefni





Verkefnavinna
leiðsagnarmat
Umsagnir kennara
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Tími

Hæfniviðmið/Viðfangsefni
Markmið



Janúar








Jan – feb.
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Kennsluhættir

Verkefni/Námsefni

Geti tjáð sig um afmarkaða þætti í
viðfangsefnum sem unnið er með, t.d. í
endursögnum eða eigin frásögnum.
Þjálfist í réttri stafsetningu algengra orða
sem koma fyrir í námsefni.
Þjálfist í að vinna með orðaforða í textum
Skilji félaga sína í samskiptum í
kennslustundum.
Skilji efni á
hljómböndum/myndböndum/geisladisku
m í tengslum við viðfangsefni sem unnið
er með og eru honum kunnugleg.
Þjálfist í að vinna markvisst með
orðaforða í tengslum við hlustunarefni.
Þjálfist í að vinna markvisst með
orðaforða í ritun.
Geti tjáð sig um afmarkaða þætti í
viðfangsefnum sem unnið er með, t.d. í
endursögnum eða eigin frásögnum.



Lesið, spurt og
spjallað






Bein kennsla
Lausnaleitarnám
Samvinnunám
Umræður og
spurningar
Lesið, spurt og
spjallað



Geti skrifað eftir fyrirmyndum skiljanlega,
skipulega og viðeigandi stutta texta um
kunnuglegt efni.
Þjálfist í réttri stafsetningu algengra orða
sem koma fyrir í námsefni.
Geti sett fram texta ásamt myndrænum
upplýsingum (t.d. í frásögnum eða
ferilsverkefnum).
Skilji félaga sína í samskiptum í
kennslustundum.






Bein kennsla
Lausnaleitarnám
Samvinnunám
Umræður og
spurningar
Lesið, spurt og
spjallað





Mat á námsþætti/afurð





Verkefnavinna
leiðsagnarmat
Umsagnir kennara



Yes we can – Klára þau
verkefni sem nemendur eiga
eftir í kafla 1-5
Aukablöð frá kennara




Yes we can – 6. Kafli
Aukablöð frá kennara





Verkefnavinna
leiðsagnarmat
Umsagnir kennara
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Tími

Feb-mars

Hæfniviðmið/Viðfangsefni
Markmið






Apríl







Maí

Grunnskólinn í Þorlákshöfn









Þjálfist í að vinna markvisst með
orðaforða í tengslum við hlustunarefni.
Geti fundið afmarkaðar upplýsingar í
textum, geisladiskum eða neti (t.d. til að
vinna með í ferilsverkefnum).
Geti tjáð sig um afmarkaða þætti í
viðfangsefnum sem unnið er með, t.d. í
endursögnum eða eigin frásögnum.
Þjálfist í réttri stafsetningu algengra orða
sem koma fyrir í námsefni.
Þjálfist í að vinna með orðaforða í textum
Þjálfist í að vinna markvisst með
orðaforða í tengslum við hlustunarefni.
Geti fundið afmarkaðar upplýsingar í
textum, geisladiskum eða neti (t.d. til að
vinna með í ferilsverkefnum).
Geti tjáð sig um afmarkaða þætti í
viðfangsefnum sem unnið er með, t.d. í
endursögnum eða eigin frásögnum.
Þjálfist í réttri stafsetningu algengra orða
sem koma fyrir í námsefni.
Þjálfist í að vinna með orðaforða í textum
Skilji félaga sína í samskiptum í
kennslustundum.
Skilji efni á
hljómböndum/myndböndum/geisladisku
m í tengslum við viðfangsefni sem unnið
er með og eru honum kunnugleg.
Þjálfist í að vinna markvisst með
orðaforða í tengslum við hlustunarefni.
Þjálfist í að vinna markvisst með
orðaforða í ritun.
Geti tjáð sig um afmarkaða þætti í
viðfangsefnum sem unnið er með, t.d. í
endursögnum eða eigin frásögnum.

Kennsluhættir


















Verkefni/Námsefni

Mat á námsþætti/afurð

Bein kennsla
Lausnaleitarnám
Samvinnunám
Umræður og
spurningar
Lesið, spurt og
spjallað




Yes we can – 6-7. Kafli
Aukablöð frá kennara





Verkefnavinna
leiðsagnarmat
Umsagnir kennara

Bein kennsla
Lausnaleitarnám
Samvinnunám
Umræður og
spurningar
Lesið, spurt og
spjallað






Yes we can – Klára bókina
Aukablöð frá kennara
Build up
Ýmis verkefni





Verkefnavinna
leiðsagnarmat
Umsagnir kennara

Bein kennsla
Lausnaleitarnám
Samvinnunám
Umræður og
spurningar
Lesið, spurt og
spjallað





Aukablöð frá kennara
Build up
Ýmis verkefni





Verkefnavinna
leiðsagnarmat
Umsagnir kennara

Kennsluáætlun 2021-2022

Grunnskólinn í Þorlákshöfn
Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á mentor.is undir námsmat.
Kennarar áskilja sér rétt til breytinga á áætlun.

