
 Kennsluáætlun haust 2022 
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 

22 .- 26. Ágúst 

Skólasetning/viðtöl 

23. ágúst 

 

Skólabyrjun- Kynning  

Upprifjun  

 
 
 
 
Unnið með orðflokkana 

 
 
 
 
Hefti frá kennara 

 

2.vika 

29. ágúst .– 2. 
sept 

 
Upprifjun málfræði 
 
Lestur 

 
Unnið með orðflokkana 
 
 

 
Hefti frá kennara 
 
 
 
  

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

3.vika 

5. - 9. Sept 

 

Málfræði 

Lesskilningur 

Stafsetning 

Ritun 

Nafnorð – greinir bls 1-3 

Smellur bls 46-49 

Bls 4-9 

Ritun um sumarfrí 

Málið í mark  

Smellur 2 

Mál til komið 

Verkefni frá kennara 

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

4.vika 

12. – 16. sept 

 

Málfræði 

Lesskilningur 

Stafsetning 

Ritun 

Nafnorð 
 
Smellur bls 50-51 
 
Bls 10-12 
 
Bæta inn orðum 
 
 
 

Málið í mark 

Smellur 2 

Mál til komið 

Verkefni frá kennara 

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



5.vika 

19. – 23. sept 

Starfsdagur 19. sept 

Málfræði 

Stafsetning 

Upprifjun Nafnorð 

Nafnorð 
 
 Bls 13-15  

Málið í mark 
 
 
Mál til komið 
Efni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima. 
Könnun úr nafnorðum 23. 
Sept. 

6.vika 

26.sept.-30. sept 

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 

3. - 7. 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 7. 
okt. 

8.vika 

10. – 14. okt 

Bókmenntir+ritgerðarskrif 
Lesskilningur og 
ritgerðarskrif 
 
Málfræði 
 

Bók valin og lesin saman og farið yfir 
uppsetningu ritgerðar. 
Smellur bls 60-63 
 
Lýsingarorð 

Verkefni frá kennara 

Málið í mark 

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

9.vika 

17 .- 21. okt 

Þemadagar mið/fim/fös 

Bókmenntir+ritgerðarskrif 
 
 
Málfræði 

Bók lesin saman og farið yfir 
uppsetningu ritgerðar. 

 
Lýsingarorð 

Verkefni frá kennara 
 
 
Málið í mark 

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

10. vika 

24 .- 28. okt. 

Vetrarfrí 24. og 25. okt 

Málfræði 
 
Bókmenntir+ritgerðarskrif 
 
 

Lýsingarorð 
 
Bók lesin saman og farið yfir 
uppsetningu ritgerðar. 
 

Málið í mark 
 
Verkefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima. 
Könnun úr lýsingarorðum 
28. okt 

11. vika 

31.okt – 4. nóv 

Málfræði  
 
Lesskilningur 

sagnorð 
 
Smellur bls 52-53 

Hefti frá kennara 
 
Smellur 2 

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



  
Stafsetning 
 
Ritun 
 
 
 

 
Bls 16-20 
 
Listamaðurinn-Y 

 
Mál til komið 
 
Efni frá kennara 

heima. 

12. vika 

7. – 11. nóv 

 

 

Málfræði  
 
Lesskilningur 
 
Stafsetning 
 
 
 

Sagnorð 
 
Smellur bls 56-57 
 
Bls 22-27 
 
 

Hefti frá kennara 
 
Smellur 2 
 
Mál til komið 
 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima. 
 
 
Könnun úr sagnorðum 10-
11.nóv 

13.vika 

14 .- 18. nóv 

 
Reykir 

 
Reykir 

 
Reykir 

 
Reykir 

14.vika 

21. – 25. nóv. 

Starfsdagur 22. nóv 

Kvikmyndaverkefni 
Djöflaeyjan 

Upplestur 

Horft á myndina Djöflaeyjan og unnið 
heilstætt verkefni tengt myndinni. 
 
-Byrjum undirbúning fyrir Stóru 
upplestrarkeppnina -Ýmsar 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 

28.nóv - 2. 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 2. 
des 

16.vika 

5.-9. des. 

 

Upplestur 

Jóla íslenska 

 

Nemendur flytja fyrir bekkinn valinn 
textabút 
Ýmis jólaverkefni 
       -Ritun 
       - Jólasaga 
       - 

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



17.vika 

12.-16. Des   

Jóla íslenska 

 

Upplestur 

Ýmis jólaverkefni 
       -Ritun 
       - Jólasaga 
       - 
Nemendur flytja fyrir bekkinn valinn 
textabút 

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

19.des -23. des 

Litlu jól 19. Des 

Jólafrí 20.- 23.des 

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

18. vika 

2. -6. janúar 

Jólafrí 2. Jan 

Starfsdagur 3. jan 

Lesskilningur 

Ritun 

Málfræði 

Smellur bls 58-59 
 
Jólafrí 
Fornöfn 

Smellur 2 

Efni frá kennara 

Málið í mark 

 

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

19.vika 

9. jan. -13. jan 

 

Bókmenntir-lesskilningur 

Málfræði 

Stafsetning 

Upplestur 

Lesinn bókmennatexti og unnin 
verkefni tengd textanum.          
Fornöfn                                                              
bls 28-32 

Nemendur velja ljóð og flytja fyrir 
bekkinn 

Töfraskinnu-Harry Potter 

Málið í mark                                           
Mál til komið 

 

20. vika 

16. 20. jan 

Málfræði 

Lesskilningur 

Fornöfn 

Smellur bls 64-67 

Málið í mark  

 
Námsmat:   

• Sjá hæfnikort á Mentor 

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

 

Ath! Kennsluáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar ☺ 


