Menntaskólinn í Reykjavík
Kennsluáætlun: Enska 5. bekkur náttúrufræðibrautar vorönn 2020 – ENSK3RT09

Kennarar: Hilmar Guðlaugsson, Margrét Sara Guðjónsdóttir og Sigurður Páll
Guðbjartsson
Markmið: Að nemendur
- hljóti þjálfun í almennri ensku svo og lestri vísindatexta. Lögð er áhersla á
orðmyndun og orðsifjar
- fái tækifæri til að kynnast góðum bókmenntum á ensku nútímamáli.
- geti ritað útdrætti og ritgerðir um ýmis efni.
− sé fær um að gera grein munnlega fyrir efni á sviði vísinda.

Kennslugögn:
Lesið vandlega:
- Enskir leskaflar fyrir 5. bekk eðlis- og náttúrufræðideilda (fjölrit MR): kaflar 10-20.
-

Lesið efnislega:
Enskar smásögur handa 5. bekk (fjölrit MR): “The Demon Lover,” “Tactical
Exercise,” “Harrison Bergeron,” “ The Revolt of ‘Mother’,” “Civil Peace,” “The End
of the Party”og “Day of the Butterfly’”

-

Skáldsaga: Animal Farm (George Orwell).

-

Kjörbók: Nemendur velja eina af eftirfarandi bókum: Things Fall Apart (Chinua
Achebe), Pride and Prejudice (Jane Austen), Never Let Me Go (Kazuo Ishiguro),
The Adventures of Huckleberry Finn (Mark Twain), The Bell Jar (Sylvia Plath), The
Color Purple (Alice Walker)

-

-

Skrifleg verkefni:
Rökfærsluritgerð og ritunarverkefni í tíma ásamt öðrum verkefnum.
Kjörbókarverkefni og skriflegt próf úr Animal Farm (á vorönn)
Munnleg verkefni:
Munnlegt próf úr To Kill a Mockingbird (á haustönn) og fyrirlestur um vísindagrein
(á vorönn).

Menntaskólinn í Reykjavík
Námsmat:
Vorpróf: Stúdentspróf 2 klst. auk munnlegs prófs ca. 7 mín.
Námseinkunn: byggist á vinnu vetrarins, þ.e. árangri í skyndiprófum, jólaprófi og virkni í
kennslustundum:
- 15%
Kjörbók
- 15%
To Kill a Mockingbird
- 15%
Animal Farm
- 10%
Ritunarverkefni
- 10%
Fyrirlestur
- 15%
Orðaforði og aðrar æfingar
- 20%
Ástundun

Athugið:
Almennar vinnureglur:
- Nemandi verður að hafa allar nauðsynlegar námsbækur meðferðis í hvern tíma.
- Mikilvægt er að nemendur séu virkir í tímum, en gæti sín á því að grípa ekki fram í
hver fyrir öðrum.
- Sé nemandi tekinn upp í námsefni, skulu aðrir nemendur bíða með svör og
spurningar þar til viðkomandi hefur svarað spurningum kennara um efnið.
- Skilaverkefni skilist skrifuð með penna.

