
 

Kennsluáætlun í Ensku 7.bekkur vor 2019 
Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI    EFNISTÖK     NÁMSEFNI ANNAÐ          

16. -18. janúar  Haustönn kláruð.    

21. - 25. janúar 

25. bóndadagur 

Bókmenntir  

Byrja að lesa Dantes Peak 

Lestur og glósutækni 

Nemendur lesa bókina Dantes Peak 

ásamt kennara. 

Dantes Peak Kennari og nemendur lesa 

saman eða einstaklingslega og 

vinna verkefni tengt bókinni. 

28. jan – 1. feb 

30. jan. 

Samskiptadagur 

1. feb. dagur 

stærðfræðinnar  

Bókmenntir  

Byrja að lesa Dantes Peak 

Lestur og glósutækni 

Nemendur lesa bókina Dantes Peak 

ásamt kennara. 

Dantes Peak Kennari og nemendur lesa 

saman eða einstaklingslega og 

vinna verkefni tengt bókinni. 

4. - 8. feb Bókmenntir  

Byrja að lesa Dantes Peak 

Lestur og glósutækni 

Nemendur lesa bókina Dantes Peak 

ásamt kennara. 

Dantes Peak Kennari og nemendur lesa 

saman eða einstaklingslega og 

vinna verkefni tengt bókinni. 

11. -15. feb 

12. feb 

Skipulagsdagur 

Bókmenntir  

Byrja að lesa Dantes Peak 

Lestur og glósutækni 

Nemendur lesa bókina Dantes Peak 

ásamt kennara. 

Dantes Peak Kennari og nemendur lesa 

saman eða einstaklingslega og 

vinna verkefni tengt bókinni. 

18. -22. feb Bókmenntir  

Byrja að lesa Dantes Peak 

Lestur og glósutækni 

Nemendur lesa bókina Dantes Peak 

ásamt kennara. 

Dantes Peak Kennari og nemendur lesa 

saman eða einstaklingslega og 

vinna verkefni tengt bókinni. 



 

Nemendur horfa á mynd tengd 

bókinni. 

25. feb - 1. 

mars 

28. 

Skipulagsdagur 

Málfræði Upprifjun frá efni haustannar Efni frá kennara  

4. - 8. Mars 

4. feb: bolludagur 

5. feb 

sprengidagur 

6. öskudagur 

 

Málfræði Upprifjun frá efni haustannar Efni frá kennara  

11. - 15. mars  Enska -lestextar og verkefni Efni frá kennara 
Lesskilningur 

Efni frá kennara  

18. - 22. mars Hlustun og ritun  Efni frá kennara  

25. -29 mars 

25. Skipulagsdagur 

Bókmenntir  

Byrja að lesa Rainman 

Lestur og glósutækni 

Nemendur lesa bókina Rainman ásamt 

kennara. 

Rainman Kennari og nemendur lesa 

saman eða einstaklingslega og 

vinna verkefni tengt bókinni. 

Nemendur horfa á mynd tengd 

bókinni. 

1. - 5. apríl 

2. árshátíð efsta 

stigs 

 

Bókmenntir  

Rainman 

Lestur og glósutækni 

Nemendur lesa bókina Rainman ásamt 

kennara. 

Rainman Kennari og nemendur lesa 

saman eða einstaklingslega og 

vinna verkefni tengt bókinni. 

Nemendur horfa á mynd tengd 

bókinni. 



 

8. – 12. apríl Bókmenntir  

Rainman 

Lestur og glósutækni 

Nemendur lesa bókina Rainman ásamt 

kennara. 

Rainman Kennari og nemendur lesa 

saman eða einstaklingslega og 

vinna verkefni tengt bókinni. 

Nemendur horfa á mynd tengd 

bókinni. 

15. – 19. apríl 

18. Skírdagur 

19. Föstudagurinn 

langi 

Páskafrí Páskafrí Páskafrí Páskafrí 

22. – 26. apríl 

22. Annar í páskum 

Bókmenntir  

Rainman 

Lestur og glósutækni 

Nemendur lesa bókina Rainman ásamt 

kennara. 

Rainman Kennari og nemendur lesa 

saman eða einstaklingslega og 

vinna verkefni tengt bókinni. 

Nemendur horfa á mynd tengd 

bókinni. 

29. apríl – 3. 

maí 

29. Mörtuganga 

1. maí: frídagur 

verkalýðs 

Bókmenntir  

Rainman 

Lestur og glósutækni 

Nemendur lesa bókina Rainman ásamt 

kennara. 

Rainman Kennari og nemendur lesa 

saman eða einstaklingslega og 

vinna verkefni tengt bókinni. 

Nemendur horfa á mynd tengd 

bókinni. 

6. – 10. maí  Hópverkefni Nemendur vinna kynningu fyrir 
„erlenda ferðamenn" um Grindavík 
Power point 

Allt efni sem hægt er að finna um 

Grindavík, bækur, netið ofl. 

 

13. – 17. maí 

13. 

Samskiptadagur 

Hópverkefni Nemendur vinna kynningu fyrir 
„erlenda ferðamenn“ um Grindavík 

  

20. – 24. maí 

 

Hópverkefni Nemendur vinna kynningu fyrir 
„erlenda ferðamenn“ um Grindavík 

  



 

27. – 31. maí 

30. maí vorgleði 

31. skólaslit 

Frágangur    

                      

Námsmat: 

Bókmenntir      Rainman    Dantes peak      ( vinna og verkefnabók ) 

Málfræði 

Hlustun og ritun 

Hópverkefni 

 

Allt námsmat kemur inn á Mentor og birtist á hæfnikorti nemenda 

 

Ath. Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar. 

 


