
Kennsluáætlun haust 2020 

Enska 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 

Upprifjun 

 

Unnið í ljósritum og heftum frá 

kennara 

 

Ljósrit frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

2.vika 

31. ágúst .– 4. 

sept 

 

 

Málfræði 

Lesskilningur 

 

Unnið með málfræðiæfingar 

 

ljósrit frá kennara 

Ljósrit frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

3.vika 

7. - 11. sept 

 

 

 

Action 

Málfræði 

 

Lesskilningur 

 

Unnið með texta í lesbók og 

verkefni unnin í verkefnabók 

Unnið með málfræðiæfingar 

 

Action lesbók bls. 78-80 

Action vinnubók bls. 4-6 

Enskar málfræðiæfingar B 1. kafli 

Ljósrit frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

4.vika 

14. – 18. sept 

Starfsdagur 15. sept 

 

Action 

Málfræði 

 

 

Unnið með texta í lesbók og 

verkefni unnin í verkefnabók 

Unnið með málfræðiæfingar 

 

Action lesbók bls. 81-83 

Action vinnubók bls. 7-8 

Enskar málfræðiæfingar B 2. kafli 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 



 

5.vika 

21. – 25. sept 

 

 

 

Málfræði 

 

 

Unnið með málfræðiæfingar 

 

 

Enskar málfræðiæfingar B 3.kafli 

 

 

Könnun úr málfræðihefti 

kafla 1-2 

 

6.vika 

28.sept. - 2.okt 

 

 

Kvikmynd 

 

Hópverkefni- unnið út frá 

kvikmynd 

 

Horft á kvikmynd 

 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

7.vika 

5. - 9. okt 

 

Kvikmynd 

 

Málfræði 

 

Hópverkefni- unnið út frá 

kvikmynd 

Unnið með málfræðiæfingar 

 

Horft á kvikmynd 

Enskar málfræðiæfingar B 4.kafli 

 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

8.vika 

12. – 16. okt 

 

 

 

Action 

 

 

 

Málfræði 

 

 

Unnið með texta í lesbók og 

verkefni unnin í verkefnabók 

 

 

Unnið með málfræðiæfingar 

 

Action lesbók bls. 84-89 

Action vinnubók bls. 12-13 

Hlustun bls 9 í vinnubók 

 

 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

Könnun úr málfræðihefti 

kafla 3-4 



 

 

9.vika 

19 .- 23. okt 

Vetrarleyfi 19.-20. 

okt. 

 

Ritun 

 

Lesskilningur 

 

Málfræði 

Action  

 

Nemendur gera ritun um 

fjölskyldu sína 

Unnið með lestexta og spurningar 

 

 

Verkefni unnin í verkefnabók 

 

Nemendur gera 100-150 orða 

ritun um fjölskyldu sína. 

Ljósrit frá kennara 

 

Enskar málfræðiæfingar B 5.kafli 

Hlustun bls 14 

Action vinnubók bls. 15 

 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

 

10. vika 

26 .- 30. okt. 

Samskiptadagur 28. 

okt. 

 

Málfræði 

Action  

 

Unnið með málfræðiæfingar 

Unnið með texta í lesbók og 

verkefni unnin í verkefnabók 

 

Enskar málfræðiæfingar B 5.kafli 

Action lesbók  bls. 90-93 

Action vinnubók bls. 16-19 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

 

11. vika 

2. – 6. nóv. 

 

 

 

Action 

 

 

 

Málfræði 

 

Unnið með texta í lesbók og 

verkefni unnin í verkefnabók 

 

 

Action lesbók bls. 94-95 

Action vinnubók bls. 20-21 

 

 

Enskar málfræðiæfingar B 6.kafli 

 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

12. vika 

9. – 13. nóv 

 

Action 

 

 

Unnið með texta í lesbók og 

 

Action lesbók bls. 96-97 

Frankenstein 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 



 

 

Lesskilningur 

 

Málfræði 

verkefni unnin í verkefnabók 

Unnið með lestexta og spurningar 

 

Ljósrit frá kennara ljúka þeim heima 

Könnun úr málfræðihefti 

kafla 5-6 

13.vika 

16 .- 20. nóv 

Samskiptadagur19. 

nóv. 

R e y k i r  

14.vika 

23. - 27. nóv. 

 

 

Þemaverkefni 

 

Nemendur vinna saman 2-3 í 

hópum um sinn uppáhalds 

tónlistarmann/leikara 

 

Unnið að þemaverkefni 

 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

15.vika 

30.nóv - 4. 

des. 

 

 

Þemaverkefni 

 

Nemendur vinna saman 2-3 í 

hópum um sinn uppáhalds 

tónlistarmann/leikara 

 

Unnið að þemaverkefni 

 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

16.vika 

7.-11. des. 

 

 

Jólamynd 

 

Nemendur horfa á enska 

kvikmynd tengda jólahátíðinni og 

vinna verkefni út frá myndinni 

 

Horft á jólamynd 

 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 



17.vika 

14.-18. des 

 

 

Jólaverkefni 

Spil 

 

Nemendur vinna verkefni tengd 

jólunum 

Spilað 

 

Jólaverkefni og spil 

 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

18.vika 

4. jan. -8. jan 

Starfsdagur 4. jan. 

 

 

 

Ritun 

 

Nemendur gera ritun um jólafríið 

sitt 

  

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

19.vika 

11. jan. -15. 

jan 

 

Action Unnið með texta í lesbók og 

verkefni unnin í verkefnabók 

 

Action lesbók  bls. 98-105 

Action vinnubók bls. 24-29 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

 

 

Námsmat:   

 Sjá hæfnikort á Mentor 

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

 

Ath! Kennsluáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar  



 


