
 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 

 

Kynning 

   

2.vika 

29. ágúst .– 2. sept 

Málfræði 
 
Action 
Leskilningur 

Unnið með málfræðiæfingar 
 
Unnið með texta í lesbók og verkefni 
unnin í verkefnabók 

Enskar málfræðiæfingar B bls. 1-2  
aukaæfingar ef þar inn á ..... 
 
Action bls. 4-9 – Vinnubók bls. 4-6  

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

3.vika 

5. - 9. Sept 

 

Málfræði 
 
Action 
Leskilningur 

Unnið með málfræðiæfingar 
 
Unnið með texta í lesbók og verkefni 

unnin í verkefnabók 

Unnið með gagnvirkar 

málfræðiæfingar-ákveðinn og 

óákveðinn greinir 

Hlustunaræfing – Vinnubók bls 7 

Vinnubók bls 9 krossgáta 

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

4.vika 

12. – 16. sept 

 

Málfræði 

Action-lesskilningur 

Lesskilningur 

Unnið með málfræðiæfingar 
 
Unnið með texta í lesbók og verkefni 
unnin í verkefnabók 
Unnið með lesskilning í tölvum 
 

Enskar málfræðiæfingar B bls. 3-7 
Unnið með gagnvirkar 
málfræðiæfingar fleirtölu s 
Action bls. 10-11 – Vinnubók bls. 10 

Classroom                                                                                                                                    

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum vikunnar 

verða þeir að ljúka þeim 

heima. 

5.vika 

19. – 23. sept 

Starfsdagur 19. 

sept 

Málfræði 

Action 

 

Unnið með málfræðiæfingar 
 
Unnið með texta í lesbók og verkefni 
unnin í verkefnabók 
 
 

Enskar málfræðiæfingar B bls. 3-7 
Unnið með gagnvirkar 
málfræðiæfingar fleirtölu s 
Action hlustun – Vinnubók bls. 11-
12   
                                      

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima. 
Könnun úr kafla 1-2 í 
málfræði B 



6.vika 

26.sept.-30. sept 

Bókmenntatexti + Bíómynd 
 
Action 

Bók lesin  
 
Unnið með texta í lesbók og verkefni 
unnin í verkefnabók 

Efni frá kennara 

Action bls 12-15 – Vinnubók bls. 12-
13   
Action  Vinnubók hlustun bls. 13-14 

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

7.vika 

3. - 7. okt 

Bókmenntatexti + Bíómynd Bók lesin  Efni frá kennara Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima. 

8.vika 

10. – 14. okt 

 

 

 

Bókmenntatexti + Bíómynd Bók lesin  Efni frá kennara Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima. 

9.vika 

17 .- 21. okt 

Þemadagar 

mið/fim/fös 

Bókmenntatexti + Bíómynd Bók lesin  og horft á kvikmynd og 
unnin verkefni upp úr bók. 

Efni frá kennara Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima. 
 
Skila verkefnahefti út frá 
bók  

10. vika 

24 .- 28. okt. 

Vetrarfrí 24. og 25. 

okt 

Málfræði 

 

 

Unnið með málfræðiæfingar 
 
 

Enskar málfræðiæfingar B bls. 8-9 
 
                                         

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

11. vika 

31.okt – 4. nóv 

Málfræði 

Action-lesskilningur 

Ritun 

Unnið með málfræðiæfingar 
 
Unnið með texta í lesbók og verkefni 
unnin í verkefnabók 
Ritunarverkefni unnið í tölvum 

Enskar málfræðiæfingar B bls. 10-11 
Unnið með gagnvirkar 
málfræðiæfingar 
Action  Vinnubók hlustun bls. 13-14 
Classroom                                                                                                                                    

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum vikunnar 

verða þeir að ljúka þeim 

heima. 



12. vika 

7. – 11. nóv 

 

Málfræði 

Action-lesskilningur 

 
 

Unnið með málfræðiæfingar 
 
Unnið með texta í lesbók og verkefni 
unnin í verkefnabók 
 
 

Enskar málfræðiæfingar B  
Unnið með gagnvirkar 
málfræðiæfingar 
Action bls. 19-22 – Vinnubók bls. 
15-17 
                                                                                                                                     

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima. 
Könnun úr kafla 3-4 í 
málfræði B 

13.vika 

14 .- 18. nóv 

 

 
 

Reykir 

 
 

Reykir 

 
 

Reykir 

 
 

Reykir 

14.vika 

21. – 25. nóv. 

Starfsdagur 22. nóv 

Málfræði 

Action-lesskilningur 

 
 

Unnið með málfræðiæfingar 
 
Unnið með texta í lesbók og verkefni 
unnin í verkefnabók 
 
 

Enskar málfræðiæfingar B bls 12-13 
Unnið með gagnvirkar 
málfræðiæfingar 
Action bls 24-25  Vinnubók bls 18-
21 
                                                                                                                                     

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

15.vika 

28.nóv - 2. des. 

 

Málfræði 

Action-lesskilningur 

 
Ritun 

Unnið með málfræðiæfingar 
 
Unnið með texta í lesbók og verkefni 
unnin í verkefnabók 
 
Ritunarverkefni unnið í tölvu 

Enskar málfræðiæfingar B bls 14-17 
Unnið með gagnvirkar 
málfræðiæfingar 
Action Vinnubók bls. 22-23 spil 
  
Classroom                                                                                                                                    

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

16.vika 

5.-9. des. 

 

Ritun 

Jóla lesskilningur 

 

Ritunarverkefni unnið í tölvu 
 
 

Classroom    
 
Efni frá kennara                                                                                                                                 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima. 
Könnun úr kafla 5-6 í 
málfræði B 

17.vika 

12.-16. des 

 

Jólabíómynd 

Jólaþrautir 

 Efni frá kennara 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 

    

18. vika 

2. -6. janúar 

Jólafrí 2. Jan 

Starfsdagur 3. jan 

 

Málfræði 

 
Ritun  um jólafrí 

Unnið með málfræðiæfingar 
 
 
Ritunarverkefni unnið í tölvu 

Enskar málfræðiæfingar B bls 18-21 
Unnið með gagnvirkar 
málfræðiæfingar 
 
Classroom                                                                                                                                    

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

19.vika 

9. jan. -13. jan 

 

Málfræði 

Action-lesskilningur 

Lesskilningur 

Unnið með málfræðiæfingar 
 
Unnið með texta í lesbók og verkefni 
unnin í verkefnabók 
Unnið með lesskilning í tölvum 

Enskar málfræðiæfingar B bls 18-21 
Unnið með gagnvirkar æfingar 
 Action bls 26-29  Vinnubók bls 24-

26                                                       

Classroom                                                                                                                                

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

20. vika 

16. 20. jan 

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

21. vika 

23.-27. jan 

   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 ☺ 


