
Skólaárið 2022 – 2023  
 

Námsgrein:  Enska   Bekkur:  5. bekkur  Kennarar:  María S. Jóhönnudóttir og Þórunn Stefánsdóttir 

Tímabil Hæfniviðmið Viðfangsefni Leiðir Námsmat 

29.08-

02.09 

Hlustun: 

 Skilið það mál sem notað er í kennslustofunni og svarað. 

 Fylgt eftir námsefninu með stuðningi, t.d. með myndum, 

hlutum eða líkamsmáli og nýtt sér í verkefnum.  

Lesskilningur: 

 Lesið sér til gagns og gamans og rætt efni þeirra með 

stuðningi kennara eða skólasystkina 

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 samtalsæfingum. 

Frásögn 

 Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, 

áhugamálum og nánasta umhverfi á einfaldan hátt. 

 Endursagt og lýst atburðum á einfaldan hátt með 

stuðningi hluta, mynda, tónlistar o.s.frv. 

Ritun  

 Skrifað texta með orðaforða úr efnisflokkum með 

stuðningi frá mynd, hlut eða gátlista. 

 Samið stuttan texta með stuðningi mynda, hluta, tónlistar 

o.s.frv. 

 Lýst í einföldu máli því sem næst honum er, fjölskyldu, 

áhugamálum, vinum og umhverfi. 

 

Unnið verður með 

orðaforða í tengslum 

við: 

 Kveðjur 

 Tómstundir 

Unnið verður í 

málfræði, m.a.: 

Sagnirnar að vera og að 

hafa,  

Námsefni: 

Build up, bls. 5-9 

   

 

Innlögn frá kennara 

Ritun 

Frásagnir  

Hlustunaræfingar 

Samtalsæfingar 

Samvinna 

Lestur og vinna í 

námsbókum 

leikir 

 

Leiðsagnarnám 

Hlustunarpróf 

Einstaklingsverkefni 

Paraverkefni 

Símat  
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Skólaárið 2022 – 2023  
 

05.09-

16.09 

Hlustun: 

 Skilið það mál sem notað er í kennslustofunni og svarað. 

 Fylgt eftir námsefninu með stuðningi, t.d. með myndum, 

hlutum eða líkamsmáli og nýtt sér í verkefnum.  

Lesskilningur: 

 Lesið sér til gagns og gamans og rætt efni þeirra með 

stuðningi kennara eða skólasystkina 

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 samtalsæfingum. 

Frásögn 

 Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, 

áhugamálum og nánasta umhverfi á einfaldan hátt. 

 Endursagt og lýst atburðum á einfaldan hátt með 

stuðningi hluta, mynda, tónlistar o.s.frv. 

Ritun  

 Skrifað texta með orðaforða úr efnisflokkum með 

stuðningi frá mynd, hlut eða gátlista. 

 Samið stuttan texta með stuðningi mynda, hluta, tónlistar 

o.s.frv. 

Lýst í einföldu máli því sem næst honum er, fjölskyldu, 

áhugamálum, vinum og umhverfi. 

 

Unnið verður með 

orðaforða í tengslum við 

spurningar og 

spurnarorð: What, 

where, How, What. 

Einnig vinna nemendur 

með sagnorðið: do, 

does, doesn´t. 

 

Námsefni: 

Bls. 9-16 

 

Innlögn frá kennara, ritun, 

frásagnir, hlustunar- 

æfingar, samtalsæfingar, 

samvinna, lestur og vinna 

í námsbókum, leikir. 

 

Leiðsagnarnám 

Einstaklingsverkefni 

Paraverkefni 

Símat 
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Skólaárið 2022 – 2023  
 

19.09-

30.09 

Hlustun: 

 Skilið það mál sem notað er í kennslustofunni og svarað. 

 Fylgt eftir námsefninu með stuðningi, t.d. með myndum, 

hlutum eða líkamsmáli og nýtt sér í verkefnum.  

Lesskilningur: 

 Lesið sér til gagns og gamans og rætt efni þeirra með 

stuðningi kennara eða skólasystkina 

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 samtalsæfingum. 

Frásögn 

 Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, 

áhugamálum og nánasta umhverfi á einfaldan hátt. 

 Endursagt og lýst atburðum á einfaldan hátt með 

stuðningi hluta, mynda, tónlistar o.s.frv. 

Ritun  

 Skrifað texta með orðaforða úr efnisflokkum með 

stuðningi frá mynd, hlut eða gátlista. 

 Samið stuttan texta með stuðningi mynda, hluta, tónlistar 

o.s.frv. 

Lýst í einföldu máli því sem næst honum er, fjölskyldu, 

áhugamálum, vinum og umhverfi. 

 

 

Unnið verður með 

orðaforða í tengslum 

við: 

 Venjur 

 Athafnir daglegs 

lífs 

 Tíma 

Haldið verður áfram 

með spurningarorð: 

What, where, How, 

What. 

Einnig vinna nemendur 

með sagnorðið: do, 

does, doesn´t. 

 

Fjallað verður um 

fjöruna og orð tengt því. 

Unnið verður í 

málfræði, m.a.: 

Óákveðinn greinir, 

fleirtala nafnorða. 

 

Námsefni: Build up,  
Bls. 17-22 

Innlögn frá kennara, 

ritun, frásagnir, 

hlustunaræfingar, 

samtalsæfingar, 

samvinna, lestur og 

vinna í námsbókum, 

leikir. 

 

Leiðsagnarnám 

Hlustunarkönnun 

Einstaklingsverkefni 

Paraverkefni 

Símat 

Orðaforðakönnun 
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Skólaárið 2022 – 2023  
 

03.10-14.10 
Hlustun: 

 Skilið það mál sem notað er í kennslustofunni og svarað. 

 Fylgt eftir námsefninu með stuðningi, t.d. með myndum, 

hlutum eða líkamsmáli og nýtt sér í verkefnum.  

Lesskilningur: 

 Lesið sér til gagns og gamans og rætt efni þeirra með 

stuðningi kennara eða skólasystkina 

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 samtalsæfingum. 

Frásögn 

 Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, 

áhugamálum og nánasta umhverfi á einfaldan hátt. 

 Endursagt og lýst atburðum á einfaldan hátt með 

stuðningi hluta, mynda, tónlistar o.s.frv. 

Ritun  

 Skrifað texta með orðaforða úr efnisflokkum með 

stuðningi frá mynd, hlut eða gátlista. 

 Samið stuttan texta með stuðningi mynda, hluta, tónlistar 

o.s.frv. 

Lýst í einföldu máli því sem næst honum er, fjölskyldu, 

áhugamálum, vinum og umhverfi. 

 

 

 

Unnið verður með 

orðaforða í tengslum 

við: 

 Föt 

 Athafnir í frítíma 

Unnið verður í 

málfræði, m.a.: 

Nútíð og þátíð sagnorða  

og sameiningu tveggja 

orða í eitt  

Námsefni: 

Build up, bls. 23-30 

Innlögn frá kennara, 

ritun, frásagnir, 

hlustunaræfingar, 

samtalsæfingar, 

samvinna, lestur 

og vinna í 

námsbókum, 

leikir. 

 

Leiðsagnarnám 

Hlustunarkönnun 

Einstaklingsverkefni 

Paraverkefni 

Símat 
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Skólaárið 2022 – 2023  
 

17.10-21.10 
Hlustun: 

 Skilið það mál sem notað er í kennslustofunni og svarað. 

 Fylgt eftir námsefninu með stuðningi, t.d. með myndum, 

hlutum eða líkamsmáli og nýtt sér í verkefnum.  

Lesskilningur: 

 Lesið sér til gagns og gamans og rætt efni þeirra með 

stuðningi kennara eða skólasystkina 

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 samtalsæfingum. 

Frásögn 

 Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, 

áhugamálum og nánasta umhverfi á einfaldan hátt. 

 Endursagt og lýst atburðum á einfaldan hátt með 

stuðningi hluta, mynda, tónlistar o.s.frv. 

Ritun  

 Skrifað texta með orðaforða úr efnisflokkum með 

stuðningi frá mynd, hlut eða gátlista. 

 Samið stuttan texta með stuðningi mynda, hluta, tónlistar 

o.s.frv. 

Lýst í einföldu máli því sem næst honum er, fjölskyldu, 
áhugamálum, vinum og umhverfi. 

 
 

 

 
Bóka og bíóvika 

Horft verður á bíómynd 
við hæfi nemenda og 
efni hennar rædd á 
ensku. 

Leiðsagnarnám 
Símat. 
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Skólaárið 2022 – 2023  
 

24.10-11.11 
Hlustun: 

 Skilið það mál sem notað er í kennslustofunni og svarað. 

 Fylgt eftir námsefninu með stuðningi, t.d. með myndum, 

hlutum eða líkamsmáli og nýtt sér í verkefnum.  

Lesskilningur: 

 Lesið sér til gagns og gamans og rætt efni þeirra með 

stuðningi kennara eða skólasystkina 

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 samtalsæfingum. 

Frásögn 

 Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, 

áhugamálum og nánasta umhverfi á einfaldan hátt. 

 Endursagt og lýst atburðum á einfaldan hátt með 

stuðningi hluta, mynda, tónlistar o.s.frv. 

Ritun  

 Skrifað texta með orðaforða úr efnisflokkum með 

stuðningi frá mynd, hlut eða gátlista. 

 Samið stuttan texta með stuðningi mynda, hluta, tónlistar 

o.s.frv. 

Lýst í einföldu máli því sem næst honum er, fjölskyldu, 

áhugamálum, vinum og umhverfi. 

 

 

 

Unnið verður með 
lýsingarorð og lýsingar á 
fólki og hlutum, og 
unnið verður með 
orðaforða tengt 
áhugamálum.  
Einnig verður unnið 
með sögnina have.  
 
Námsefni:  
Build up, bls. 31-36 

Innlögn frá kennara, 

ritun, frásagnir, 

hlustunaræfingar, 

samtalsæfingar, 

samvinna, lestur og 

vinna í námsbókum, 

leikir. 

 

Leiðsagnarnám 

Hlustunarkönnun 

Einstaklingsverkefni 

Paraverkefni 

Símat 
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Skólaárið 2022 – 2023  
 

14.11-03.12 
Hlustun: 

 Skilið það mál sem notað er í kennslustofunni og svarað. 

 Fylgt eftir námsefninu með stuðningi, t.d. með myndum, 

hlutum eða líkamsmáli og nýtt sér í verkefnum.  

Lesskilningur: 

 Lesið sér til gagns og gamans og rætt efni þeirra með 

stuðningi kennara eða skólasystkina 

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 samtalsæfingum. 

Frásögn 

 Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, 

áhugamálum og nánasta umhverfi á einfaldan hátt. 

 Endursagt og lýst atburðum á einfaldan hátt með 

stuðningi hluta, mynda, tónlistar o.s.frv. 

Ritun  

 Skrifað texta með orðaforða úr efnisflokkum með 

stuðningi frá mynd, hlut eða gátlista. 

 Samið stuttan texta með stuðningi mynda, hluta, tónlistar 

o.s.frv. 

Lýst í einföldu máli því sem næst honum er, fjölskyldu, 
áhugamálum, vinum og umhverfi. 

 
 
 

 

Unnið verður með 
orðaforða tengt efni 
bókar. 
Horft verður til 
stigbreytinga lýsingar-
orða 
Námsefni: Build up, bls. 
37-40 

Innlögn frá kennara, 

ritun, frásagnir, 

hlustunaræfingar, 

samtalsæfingar, 

samvinna, lestur og 

vinna í námsbókum, 

leikir. 

 

Leiðsagnarnám 
Símat 
Hlustunarpróf 
Ritunarpróf. 
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Skólaárið 2022 – 2023  
 

06.12-20.01 
Hlustun: 

 Skilið það mál sem notað er í kennslustofunni og svarað. 

 Fylgt eftir námsefninu með stuðningi, t.d. með myndum, 

hlutum eða líkamsmáli og nýtt sér í verkefnum.  

Lesskilningur: 

 Lesið sér til gagns og gamans og rætt efni þeirra með 

stuðningi kennara eða skólasystkina 

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 samtalsæfingum. 

Frásögn 

 Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, 

áhugamálum og nánasta umhverfi á einfaldan hátt. 

 Endursagt og lýst atburðum á einfaldan hátt með 

stuðningi hluta, mynda, tónlistar o.s.frv. 

Ritun  

 Skrifað texta með orðaforða úr efnisflokkum með 

stuðningi frá mynd, hlut eða gátlista. 

 Samið stuttan texta með stuðningi mynda, hluta, tónlistar 

o.s.frv. 

Lýst í einföldu máli því sem næst honum er, fjölskyldu, 
áhugamálum, vinum og umhverfi. 

 
 
 

 

Unnið verður með 
hugtakið tíminn og 
orðaforða tengt því sem 
fólk gerir á ákveðnum 
tímum.  
Þetta tengist ákveðnum 
sagnorðum. 
 
Námsefni: Build up, bls. 

Innlögn frá kennara, 

ritun, frásagnir, 

hlustunaræfingar, 

samtalsæfingar, 

samvinna, lestur og 

vinna í námsbókum, 

leikir. 

 

Leiðsagnarnám 
Símat 
Orðaforðapróf 
Hlustunarpróf  
Ritunarpróf 
Jólafrí. 
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Skólaárið 2022 – 2023  
 

 
Hlustun: 

 Skilið það mál sem notað er í kennslustofunni og svarað. 

 Fylgt eftir námsefninu með stuðningi, t.d. með myndum, 

hlutum eða líkamsmáli og nýtt sér í verkefnum.  

Lesskilningur: 

 Lesið sér til gagns og gamans og rætt efni þeirra með 

stuðningi kennara eða skólasystkina 

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 samtalsæfingum. 

Frásögn 

 Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, 

áhugamálum og nánasta umhverfi á einfaldan hátt. 

 Endursagt og lýst atburðum á einfaldan hátt með 

stuðningi hluta, mynda, tónlistar o.s.frv. 

Ritun  

 Skrifað texta með orðaforða úr efnisflokkum með 

stuðningi frá mynd, hlut eða gátlista. 

 Samið stuttan texta með stuðningi mynda, hluta, tónlistar 

o.s.frv. 

Lýst í einföldu máli því sem næst honum er, fjölskyldu, 
áhugamálum, vinum og umhverfi. 

 
 
 
 

 

 Innlögn frá kennara, 

ritun, frásagnir, 

hlustunaræfingar, 

samtalsæfingar, 

samvinna, lestur og 

vinna í námsbókum, 

leikir. 
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