
Kennsluáætlun vorönn 2022 

Íslenska 7. bekkur 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

16. – 20. Janúar 

 

 

Ljóðaupplestur 
 
 
Kvikmyndaverkefni 
 

Nemendur æfa sig í upplestri fyrir 
framan bekkinn. Undirbúningur fyrir 
Stóru upplestrarkeppnina 
Horft á kvikmyndina Djöflaeyjan og 
unnið verkefni út frá henni. 
 

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

23. – 27. janúar 

25. jan -

samskiptadagur 

 

Upplestur 
 
 
Kvikmyndaverkefni 
 
Málfræði 

Nemendur æfa sig í upplestri fyrir 
framan bekkinn. Undirbúningur fyrir 
Stóru upplestrarkeppnina 
Horft á kvikmyndina Djöflaeyjan og 
unnið verkefni út frá henni. 
Unnið með persónufornöfn 
 

Efni frá kennara 
 
 
 
 
Málið í mark 

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

30. janúar-3.feb 

 

 

Upplestur 

Lesskilningur 

Málfræði 

Stafsetning 

Nemendur æfa sig í upplestri fyrir 
framan bekkinn. Undirbúningur fyrir 
Stóru upplestrarkeppnina 
Unnið með eignarfornöfn og 
ábendingarfornöfn 
 
Bls 33-37  

Efni frá kennara 
 
 
Annar smellur 
Málið í mark 
 
Mál til Komið  

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

6. – 10. febrúar  

 

Upplestur 

Lesskilningur 

Málfræði 

Stafsetning 

Nemendur æfa sig í upplestri fyrir 
framan bekkinn. Undirbúningur fyrir 
Stóru upplestrarkeppnina 
Unnið með lesskilning bls 58-59 
Unnið með spurnarfornöfn og 
afturbeygðfornöfn 
Bls 33-37 

Efni frá kennara 
 
 
Annar Smellur 
Málið í mark 
 
Mál til komið 

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

13. – 17. febrúar 

 

 

 

Upplestur 

Málfræði 

 

Nemendur æfa sig í upplestri fyrir 
framan bekkinn. Undirbúningur fyrir 
Stóru upplestrarkeppnina 
Unnið með óákveðinfornöfn og 
fornafnaflokka 
 

Efni frá kennara 
 
 
Málið í mark 
Mál til komið 
 

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



 Stafsetning 

Bókmenntir og lesskilningur 

Bls 33-37 
 
Unnið með texta bls 72-79 

 
 
Töfraskinna 

20. – 24. Febrúar 

Öskudagur 22.feb 

Vetrarleyfi 23.-24.. 

feb 

Upplestur 
 
 
Málfræði 

Nemendur æfa sig í upplestri fyrir 
framan bekkinn. Undirbúningur fyrir 
Stóru upplestrarkeppnina 
Unnið með töluorð 
 

Efni frá kennara 
 
 
Málið í mark 
 

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

27. febrúar-3. Mars 

 

 

 

Málfræði 
 
Lestur, lesskilningur, ritun og 
málfræði- samþætting 
 
 
 
Upplestur 

Unnið með fornafnaflokkana 
 
Unnið með gagnvirkan lestur út frá 
bókinni Ofurhetjan og unnin ýmis 
verkefni tengd lestrinum. Fyrsti hluti kafli 
1 og 2 
Bekkjarkeppni 

Málið í mark 
 
Ofurhetjan+verkefnahefti og classroom 

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

6. – 10. Mars 

 

Lestur, lesskilningur, ritun og 
málfræði- samþætting 
 
 
 
Upplestur 

Unnið með gagnvirkan lestur út frá 
bókinni Ofurhetjan og unnin ýmis 
verkefni tengd lestrinum kafli. Fyrsti hluti 
kafli 3 og 4. 
Skólakeppni 

Ofurhetjan+verkefnahefti og classroom Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima. 
 
Könnun úr fornöfnum og 
töluorðum 

13. – 17. Mars 

16. Mars -árshátíð 

nemenda 

Lestur, lesskilningur, ritun og 
málfræði- samþætting 
 

Unnið með gagnvirkan lestur út frá 
bókinni Ofurhetjan og unnin ýmis 
verkefni tengd lestrinum. Annar hluti 
kafli 1 og 2. 

Ofurhetjan+verkefnahefti og classroom Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima. 

20. – 24. Mars 

Lestur, lesskilningur, ritun og 
málfræði- samþætting 
 

Unnið með gagnvirkan lestur út frá 
bókinni Ofurhetjan og unnin ýmis 
verkefni tengd lestrinum. Annar hluti 
kafli 3-5. 
Aðstoð við ritgerðarskrif 

Ofurhetjan+verkefnahefti og classroom Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima. 
 
 
 
 

27. mars –  

31. mars 

Lestur, lesskilningur, ritun og 
málfræði- samþætting 
 

Unnið með gagnvirkan lestur út frá 
bókinni Ofurhetjan og unnin ýmis 
verkefni tengd lestrinum. Þriðji hluti kafli 
1 og 2. 
Aðstoð við ritgerðarskrif 

Ofurhetjan+verkefnahefti og classroom 
Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima. 
Skila kjörbókaritgerð 31. mars 



3. – 7. apríl 

 

Páskaleyfi 
 
 

10. – 14. apríl 

 

Kvikmyndaverkefni Horft á kvikmyndina Bjarnfreðarson og 
unnið verkefni frá þeim 

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

17. – 21. Apríl 

Starfsdagur 19. apríl 

Sumardagurinn fyrsti 

20. apríl  

Starfsdagur 21. apríl 

 

Kvikmyndaverkefni 

Lestur, lesskilningur, ritun og 
málfræði- samþætting 
 

Horft á kvikmyndina Bjarnfreðarson og 
unnið verkefni frá þeim 
Unnið með gagnvirkan lestur út frá 
bókinni Ofurhetjan og unnin ýmis 
verkefni tengd lestrinum. Þriðji hluti kafli 
3-5. 

 
 
 
Ofurhetjan+verkefnahefti og classroom 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima. 
 
 
 
Skila verkefnahefti um 
Bjarnfreðarson 

24.- 28. apríl  

 

Lestur, lesskilningur, ritun og 
málfræði- samþætting 
 

Unnið með gagnvirkan lestur út frá 
bókinni Ofurhetjan og unnin ýmis 
verkefni tengd lestrinum. Fjórði hluti 
kafli 1-3. 

Ofurhetjan+verkefnahefti og classroom Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima. 
 
 
 

1. – 5. maí 

Mörtuganga 2. Maí 

 

Lestur, lesskilningur, ritun og 
málfræði- samþætting 
 

Unnið með gagnvirkan lestur út frá 
bókinni Ofurhetjan og unnin ýmis 
verkefni tengd lestrinum. Fimmti hluti 
kafli 1 og 2. 

Ofurhetjan+verkefnahefti og classroom Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima. 

8. – 12. maí  

  

 

Lestur, lesskilningur, ritun og 
málfræði- samþætting 
 

Unnið með gagnvirkan lestur út frá 
bókinni Ofurhetjan og unnin ýmis 
verkefni tengd lestrinum. Fimmti hluti 
kafli 3 og 4. 

Ofurhetjan+verkefnahefti og classroom Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima. 

15. – 19. maí 

Íþrótta- og 

leikjadagur 17. Maí 

 

Þjóðsagnaverkefni Unnið með þjóðsögur – hvernig þær eru 

uppbyggðar og fleira. Nemendur vinna 

síða hópverkefni út frá þessu unnið með 

sjálfsmat og jafningjamat 

  
 
 
 
Nemendur skila verkefnahefti 
úr bókinni Ofurhetjan og einnig 
inn á classroom. 



22. – 26. maí 

 

 

Þjóðsagnaverkefni Unnið með þjóðsögur – hvernig þær eru 

uppbyggðar og fleira. Nemendur vinna 

síða hópverkefni út frá þessu unnið með 

sjálfsmat og jafningjamat 

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

29. maí – 2. júní 

Vorgleði 2. júní 

Kvikmyndarverkefni  Horft á kvikmyndina Stella í Orlofi og 

unnin verkefni tengd henni. 

  
 
Nemendur skila leikþætti úr 
völdum þjóðsögum. 

5. júní - 7. júní 

skólaslit 5.júní 

Tiltekt og útivist    

Námsmat:   

Námsmat:  


