
Foldaskóli 2019-2020  -  5. bekkur 
Námsáætlun – Enska 

 
Kennari:  
Rut Friðriksdóttir    rut.fridriksdottir@rvkskolar.is  
 
Kenndir eru 2 tímar á viku. 
 
Námsefni: 
Build Up1, Hickory, Portfolio topic books; Into Hobbies, A Year of Fun, Amazing Animals, A World of Records, ásamt vefefni af Skólavef.  
 
Námsmat:  
Í Foldaskóla er leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið er út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár 
grunnskóla (2013). Nemendur í 5. bekk fá árangur sinn metinn í táknum (framúrskarandi, hæfni náð, þarfnast þjálfunar, hæfni ekki náð) sem endurspeglar 
þá vinnu sem þeir hafa unnið jafnt og þétt yfir skólaárið. Í náms- og kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar hverri 
námsgrein. Vinna í tímum, verkefnabók, hópavinna og einstaklingsverkefni eru metin til einkunna. Í Mentor er hægt að fylgjast með framvindu náms hvers 
nemanda.  Mikilvægt er að nemendur virði vinnufrið og geri ætíð sitt besta.  
 

 

Skólaárið 2019-2020 
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 
 
 
Skilið einföld fyrirmæli og leiðbeiningar 
kennarans á ensku. 
 
Fylgst með einföldu efni í myndmiðlum. 
 
Skilið það mál sem notað er í kennslustofunni og 
brugðist við með orðum eða athöfnum. 

 
 

Build up 1 
Hickory 
Into Hobbies 
Amazing Animals 
A World of Records 
A Year of fun 

 
Námsmat fer fram yfir allan veturinn og verða 
verkefni lögð fyrir til námsmats þar sem reynir á 
ritun, lestur, málfræði, hlustun og talað mál. 
Símat fer stöðugt fram og er í formi 
leiðsagnarmats. 
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Hlustað eftir ákveðnum upplýsingum. 
 
Lesið og skilið megininntak í stuttum einföldum 
textum með stuðningi t.d. af myndum. 
 
Fundið afmarkaðar upplýsingar í einföldum texta 
og nýtt sér í verkefnavinnu. 
 
Lesið og skilið stutta texta með grunnorðaforða 
daglegs lífs um efni sem tengist þekktum 
aðstæðum og áhugamálum. 
 
Spurt og svarað á einfaldan hátt um það sem 
stendur honum næst. 
 
Tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið 
samtalsæfingar. 
 
Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, 
áhugamálum og nánasta umhverfi á einfaldan 
hátt. 
 
Endursagt og lýst atburðum eða reynslu á 
einfaldan hátt með stuðningi hluta, mynda, 
tónlistar o.s.frv. 
 
Tengt saman einfaldar setningar. 
 
Lýst í einföldu máli því sem næst honum er, 
fjölskyldu, áhugamálum, vinum og umhverfi. 
 
Stafsett einföld orð. 

 
Vefefni frá Skólavefnum.  
Efni frá kennara.  

 

 



 
Skrifað stuttan samfelldan texta um efni sem 
tengist honum persónulega. 
 
Skrifað texta með orðaforða úr efnisflokkunum 
sem fengist er við með stuðningi frá mynd, hlut 
eða gátlista. 
 
Sýnt fram á að hann kann skil á daglegu lífi s.s. 
fjölskyldu, skóla, frítíma og hátíðum og áttar sig á 
hvað er líkt og ólíkt því sem tíðkast í hans eigin 
menningu. 
 
Áttað sig á  helstu málsvæðum enskrar tungu. 
 
Sýnt fram á að hann þekkir til þátta sem einkenna 
barna-og unglingamenningu viðkomandi 
málsvæðis s.s. söguhetja barnabóka, leikja. 
söngva og ævintýra. 
 
Tekið þátt í hóp- og tvenndarvinnu, hlustað á og 
tekið tillit til þess sem aðrir hafa að segja. 
 
Sett sér einföld markmið og lagt mat á 
námsframvindu með stuðningi frá kennara ef 
með þarf. 
 
Tengt ný viðfangsefni eigin reynslu og þekkingu. 
 
Nýtt sér einfaldar orðabækur og önnur 
hjálpargögn til tungumálanáms. 
 

 


