
Kennsluáætlun vor 2021 

Enska 7. bekkur 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

18 .- 22. janúar 

 

Bóndadagur 22. Jan 

 

 

Action 

 

Lesskilningur 

Unnið með texta í lesbók og 

verkefni unnin í verkefnabók 

 

 

Action lesbók bls. 112-115 

Action vinnubók bls. 35-38 

Ljósrit frá kennara/readworks.org 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

 

Könnun úr málfræðihefti 

B. Kafla 7-8 

25. – 29. Janúar 

 

Samskiptadagur 28. 

Jan 

 

 

Málfræði 

Lesskilningur/orðahefti 

 

Unnið með málfræðiæfingar 

 

 

Enskar málfræðiæfingar B 8. kafli 

Ljósrit frá kennara/readworks.org 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

Hlustunarkönnun 

1.-5. febrúar 

 

 

 

 

 

Action 

Málfræði 

 

Þemaverkefni 

Unnið með texta í lesbók og 

verkefni unnin í verkefnabók 

Unnið með málfræðiæfingar 

Nemendu vinna sama 2 í hópum 

um einhvern frægan. 

 

Action lesbók bls. 116-121 

Action vinnubók bls. 39-41 

 

Unnið að þemaverkefni 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 



 

 

 

Enskur sjónvarpsþáttur 

 

Efni frá kennara 

8. – 12. febrúar 

 

 

 

Þemaverkefni 

 

 

 

Nemendu vinna sama 2 í hópum 

um einhvern frægan. 

 

Unnið að þemaverkefni 

 

 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

15. – 19. Feb. 

Bolludagur 15. 

Sprengidagur 16.  

Öskudagur 17. 

Vetrarfrí 18. -19. 

 

Þemaverkefni 

 

 

 

Nemendu vinna sama 2 í hópum 

um einhvern frægan. 

 

Unnið að þemaverkefni 

 

 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

Kynning á þemaverkefni 

22. – 26. Feb 

Konudagur 21. 

 

 

 

 

Action 

Málfræði 

 

 

Enskur sjónvarpsþáttur 

 

Unnið með texta í lesbók og 

verkefni unnin í verkefnabók 

Unnið með málfræðiæfingar 

 

 

Action lesbók bls. 122-127 

Action vinnubók bls. 42-45 

Enskar málfræðiæfingar C .1 kafli 

 

Efni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

1.-5. Mars 

 

 

 

Action 

Málfræði 

 

 

Unnið með texta í lesbók og 

verkefni unnin í verkefnabók 

 

Action lesbók bls. 128-131 

Action vinnubók bls. 46-47 

Enskar málfræðiæfingar C .2 kafli 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 



  

Lesskilningur/orðahefti 

Unnið með málfræðiæfingar 

 

 

Ljósrit frá kennara/readworks.org 

8. -12. mars 

 

 

 

 

Action 

Málfræði 

 

 

Lesskilningur/orðahefti 

 

Unnið með texta í lesbók og 

verkefni unnin í verkefnabók 

Unnið með málfræðiæfingar 

 

 

Action lesbók bls. 132-133 

Action vinnubók bls. 48 

Enskar málfræðiæfingar  

 

Ljósrit frá kennara/readworks.org 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

Könnun úr málfræðihefti 

C. Kafla 1-2 

 

15. – 19. mars 

 

 

 

Málfræði 

 

 

Lesskilningur/orðahefti 

 

Unnið með texta í lesbók og 

verkefni unnin í verkefnabók 

Unnið með málfræðiæfingar 

 

 

Action lesbók bls. 132-133 

Action vinnubók bls. 48 

Enskar málfræðiæfingar kafli 3 

 

Ljósrit frá kennara/readworks.org 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

 

22. – 26. mars 

Árshátíð 25. 

 

 

 
Action 
 
 
Málfræði 

Unnið með texta í lesbók og 

verkefni unnin í verkefnabók 

Unnið með málfræðiæfingar 

 

Action lesbók bls. 134-137 

Action vinnubók bls. 49-52 

 

Enskar málfræðiæfingar kafli 4 

 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

Könnun úr málfræðihefti 

C. Kafla 3-4 



27. – 5. Apríl 

 

 

 
 

Páskafrí 

 
 

Páskafrí 

 
 

Páskafrí 

 

Páskafrí 

5. – 9. Apríl 

Annar í páskun 5. 

 

 

 

Action 

Málfræði 

 

Lesskilningur/orðahefti 

 

Unnið með texta í lesbók og 

verkefni unnin í verkefnabók 

Unnið með málfræðiæfingar 

 

Action lesbók bls. 138-142 

Action vinnubók bls. 53-55 

Enskar málfræðiæfingar C kafli 5 

Ljósrit frá kennara/readworks.org 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

 

12. – 16. Apríl 

 

 

 

Málfræði 

 

Enskur Sjónvarpsþáttur 

Lesskilningur/orðahefti 

 

Unnið með málfræðiæfingar 

 

 

Enskar málfræðiæfingar C kafli 6  

 

Ljósrit frá kennara/readworks.org 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

Könnun úr málfræðihefti 

C. Kafla 5-6 

19. – 23. Apríl 

Starfsdagur 21. 

Sumardagurinn 

fyrsti 22. 

Starfsdagur 23. 

 

 

Málfræði 

 

Enskur Sjónvarpsþáttur 

Lesskilningur/orðahefti 

 

Unnið með málfræðiæfingar 

 

 

Enskar málfræðiæfingar C kafli 6  

 

Ljósrit frá kennara/readworks.org 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

Könnun úr málfræðihefti 

C. Kafla 5-6 

26. – 30. Apríl 

Mörtuganga 29. 

 

Málfræði 

  

Enskar málfræðiæfingar C kafli 7-

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 



  

Lesskilningur/orðahefti 

Unnið með málfræðiæfingar 

 

8  

 

Ljósrit frá kennara/readworks.org 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

 

3. – 7. Maí 

 

 

 

 

 

Málfræði 

 

Enskur Sjónvarpsþáttur 

Lesskilningur/orðahefti 

 

Unnið með málfræðiæfingar 

 

 

Enskar málfræðiæfingar C kafli 9  

 

Ljósrit frá kennara/readworks.org 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

Könnun úr málfræðihefti 

C. Kafla 7-8 

10. – 14. Maí 

Uppstigningadagur 13. 

 

 

 

 

 

Málfræði 

 

Enskur Sjónvarpsþáttur 

Lesskilningur/orðahefti 

 

Unnið með málfræðiæfingar 

 

 

Enskar málfræðiæfingar C kafli 10  

 

Ljósrit frá kennara/readworks.org 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

 

17. – 21. maí 

Samskiptadagur 17. 

 

 

 

 

Málfræði 

 

Enskur Sjónvarpsþáttur 

Lesskilningur/orðahefti 

 

Unnið með málfræðiæfingar 

 

 

Enskar málfræðiæfingar C kafli 11  

 

Ljósrit frá kennara/readworks.org 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 

Könnun úr málfræðihefti 

C. Kafla 9-10 



24. – 28. Maí 

Annar í hvítasunnu 24. 

 

 

Málfræði 

Kvikmyndaverkefni 

 

 

Unnið með málfræðiæfingar 

Horft á enska kvikmynd 

 

Efni frá kennara 

 

Kvikmynd 

 

Könnun úr málfræðihefti 

C. Kafla 11 

31. maí –4. Júní 

 

 

 

 

Kvikmyndaverkefni 

 

Útikennsla 

 

Horft á enska kvikmynd 

 

 

Kvikmynd 

 

Efni frá kennara 

 

7. – 11. Júní 

Vorhátíð 8. 

Skólaslit 9.  

 

 

 

 

Útikennsla 

  

 

Efni frá kennara 

 

 

Námsmat:   

 Sjá hæfnikort á Mentor Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok.  

    Ath! Kennsluáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar  

 

 


