
Kennsluáætlun haust 2020 

Íslenska 7. bekkur  

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

1.vika 

24 .- 28. ágúst 

 

 

Skólabyrjun- kynning 

Útinám 

Upprifjun 

Lesskilningur 

 

 
 
 
 
 

Unnið í ýmis konar 
lesskilningsverkefnum 

Smellur 
 
Efni frá kennara  
 
Gönguferð 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

2.vika 

31. ágúst .– 4. 

sept 

 

 

Lestur 
 
Upprifjun 
 
Málfræði 
 
Lesskilningur 
 

Æfing fyrir samræmt próf 
 
Unnið með orðflokkana 
 
Lesskilningur 

Smellur 
 
Efni frá kennara 

- Málfræðihefti 
- Lesskilningsverkefni 

tengd samræmdum 
prófum 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

3.vika 

7. - 11. sept 

 

 

 

Lestur 
 
Upprifjun 
 
Málfræði 
 
Lesskilningur 
 

 

 

Æfing fyrir samræmt próf 
 
Unnið með orðflokkana 
 
Lesskilningur 

 

Smellur 
 
Efni frá kennara 

- Málfræðihefti 
- Lesskilningsverkefni 

tengd samræmdum 

prófum 

 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 



4.vika 

14. – 18. sept 

Starfsdagur 15. sept 

Upprifjun 

 

Uppbyggingarþema 

 

Æfing fyrir samræmt próf 
 
 
Uppbyggingarþema 

 

Efni frá kennara 

 

Uppbyggingarþema 

 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

5.vika 

21. – 25. sept 

Samræmd próf 

24. íslenska 

25. stærðfræði 

Lestur 
 
Upprifjun 
 
Málfræði 
 
Lesskilningur 
 

Æfing fyrir samræmt próf 
 
Unnið með orðflokkana 
 
Lesskilningur 

Smellur 
 
Efni frá kennara 

- Málfræðihefti 
- Lesskilningsverkefni 

tengd samræmdum 
prófum 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

6.vika 

28.sept. - 2.okt 

 

Kvikmyndaverkefni 
Víti í Vestmannaeyjum 

Horft á myndina Víti í 
Vestmannaeyjum og unnið 
heilstætt verkefni tengt 
myndinni 

Kvikmyndin Víti í 

Vestmannaeyjum og verkefni 

frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

 

7.vika 

5. - 9. okt 

Kvikmyndaverkefni 
Víti í Vestmannaeyjum 

Horft á myndina Víti í 
Vestmannaeyjum og unnið 
heilstætt verkefni tengt 
myndinni 
 

Kvikmyndin Víti í 

Vestmannaeyjum og verkefni 

frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 
Skila 
kvikmyndaverkefni 9. 
okt 

8.vika 

12. – 16. okt 

 

Bókmenntir  

Ritun 

Málfræði 

Lesskilningur 

-Lesin bókmenntatexti og unnn 
verkefni tengd textanum – ritun 
lesskilningur 
-Lesskilningsverkefni 
-Málfræði: nafnorð 
 

Töfraskinna 

Smellur 

Málið í mark 

Efni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 



9.vika 

19 .- 23. okt 

Vetrarleyfi 19.-20. 

okt. 

 

Bókmenntir  

Ritun 

Málfræði 

Lesskilningur 

 

-Lesin bókmenntatexti og unnn 
verkefni tengd textanum – ritun 
lesskilningur 
-Lesskilningsverkefni 
-Málfræði: nafnorð 
 

Töfraskinna 

Smellur 

Málið í mark 

Efni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

10. vika 

26 .- 30. okt. 

Samskiptadagur28. 

okt. 

Bókmenntir  

Ritun 

Málfræði 

Lesskilningur 

 

-Lesin bókmenntatexti og unnn 
verkefni tengd textanum – ritun 
lesskilningur 
-Lesskilningsverkefni 
-Málfræði: nafnorð 
 

 

Töfraskinna 

Smellur 

Málið í mark 

Efni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

 
 
 

Könnun úr nafnorðum 
30. okt 
 

11. vika 

2. – 6. nóv. 

 

 

Bókmenntir  

Ritun 

Málfræði 

Lesskilningur 

 

-Lesin bókmenntatexti og unnn 
verkefni tengd textanum – ritun 
lesskilningur 
-Lesskilningsverkefni 
-Málfræði: lýsingarorð 
 

Töfraskinna 

Smellur 

Málið í mark 

Efni frá kennara 

 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

12. vika 

9. – 13. nóv 

 

 

Bókmenntir  

Ritun 

Málfræði 

Lesskilningur 

 

 -Lesin bókmenntatexti og unnn 
verkefni tengd textanum – ritun 
lesskilningur 
-Lesskilningsverkefni 
-Málfræði: lýsingarorð 
 

Töfraskinna 

Smellur 

Málið í mark 

Efni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

 

Könnun úr 
lýsingarorðum 13. okt 

13.vika 
 

 
Reykir 

 
 

Reykir 

 

 
Reykir 

 
 

Reykir 



16 .- 20. nóv 

 

14.vika 

23. - 27. nóv. 

 

Kvikmyndaverkefni 
Djöflaeyjan 

Upplestur 

Horft á myndina Djöflaeyjan og 
unnið heilstætt verkefni tengt 
myndinni 
 

-Byrjum undirbúning fyrir Stóru 
upplestrarkeppnina – ýmar 
umræður og punktar 

Kvikmyndin Djöflaeyjan og 
verkefni frá kennara 
 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

15.vika 

30.nóv - 4. des. 

 

Kvikmyndaverkefni 
Djöflaeyjan 

 

Upplestur 

Horft á myndina Djöflaeyjan og 
unnið heilstætt verkefni tengt 
myndinni 
 

Nemendur velja sér ljóð og 
flytja fyrir bekkinn 

Kvikmyndin Djöflaeyjan og 
verkefni frá kennara 
 

 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 
Skila 
kvikmyndaverkefni 4. 
des 

16.vika 

7.-11. des. 

 

 

 

 

Jóla íslenska 

 

Upplestur 

Ýmis jólaverkefni 
- Ritun 
- Jólasaga 
- Jólasveinaverkefni (gömul 

jólasveinanöfn) 
 
Nemendur flytja fyrri bekkinn 
valin textabút 

Efni frá kennara Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

17.vika 

14.-18. des 

Jólagleði 17. des. 

(kvöld) 

Jóla íslenska 

 

Ýmis jólaverkefni 
- Ritun 
- Jólasaga 
- Jólasveinaverkefni (gömul 

jólasveinanöfn) 
 

Efni frá kennara 

 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 



Nemendur flytja fyrri bekkinn 
valin textabút 

18.vika 

4. jan. -8. jan 

Starfsdagur 4. jan. 

 

 

 

Bókmenntir  

Ritun 

Málfræði 

Lesskilningur 

Upplestur 

-Lesin bókmenntatexti og unnn 
verkefni tengd textanum – ritun 
lesskilningur 
-Lesskilningsverkefni 
-Málfræði: sagnorð 
 

Nemendur velja ljóð og flytja 

fyrir bekkinn 

Töfraskinna 

Smellur 

Málið í mark 

Efni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

19.vika 

11. jan. -15. jan 

 

Bókmenntir  

Ritun 

Málfræði 

Lesskilningur 

 

-Lesin bókmenntatexti og unnn 
verkefni tengd textanum – ritun 
lesskilningur 
-Lesskilningsverkefni 
-Málfræði: sagnorð 
 

Töfraskinna 

Smellur 

Málið í mark 

Efni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 
 
Könnun úr sagnorðum 
15. Jan. 

 

Námsmat:   

• Sjá hæfnikort á Mentor 

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

 

Ath! Kennsluáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar ☺ 


