
Kennsluáætlun vorönn 2022 

. 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 

 

 

Málfræði 
 
Action 
 
Lesskilningur 
  
 
 

Unnið með málfræðiæfingar 
 
Unnið með texta í lesbók og verkefni 
unnin í verkefnabók 
Unnið með lestexta-skilningur og 
verkefni 
 

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. 

23. – 27. janúar 

25. jan -

samskiptadagur 

 

Málfræði 
 
Action 
 
 
Lesskilningur 
 

Unnið með málfræðiæfingar 
 
Unnið með texta í lesbók og verkefni 
unnin í verkefnabók 
 
Unnið með lestexta-skilningur og 
verkefni 

Enskar málfræðiæfingar B bls 22-24 
Unnið með gagnvirkar æfingar 
 Action bls 30-33   Vinnubók bls 27-30                                                     
Classroom                                                                                                                                

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima. 
 
Könnun úr kafla 7-8 í málfræði 
B 

30. janúar-3.feb 

 

 

Bókmenntatexti + Bíómynd 

Málfræði 

Bók-lesin -Jumanji 
 
Unnið með málfræðiæfingar 
 

Efni frá kennara 
 
Enskar málfræðiæfingar C bls 1-5 
 

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

6. – 10. febrúar  

 

Bókmenntatexti + Bíómynd 

Málfræði 

Bók lesin- Jumanji 
 
Unnið með málfræðiæfingar 
 

Efni frá kennara 
 
Enskar málfræðiæfingar C bls 6-9 
 

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

13. – 17. febrúar 

 

Bókmenntatexti + Bíómynd Bók lesin-Jumanji Efni frá kennara Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima. 
Könnun úr kafla 1-2 í málfræði 
C 

20. – 24. febrúar 

Öskudagur 22.feb 

Vetrarleyfi 23.-24.. 

feb 

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



27. febrúar-3. mars 

 

 

Málfræði 
 
Action 
 
 
Ritun 
 

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

Enskar málfræðiæfingar C bls 10-12 
Unnið með gagnvirkar æfingar 
 Action bls 34-39  Vinnubók bls 31-34                                                      
 
 
Efni frá kennara                                                                                                                        

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

6. – 10. mars 

 

 

 

Málfræði 
 
Action 
 
 
Lesskilningur 
 
 

Unnið með málfræðiæfingar 
 
Unnið með texta í lesbók og verkefni 
unnin í verkefnabók 
 
Unnið með lestexta-skilningur og 
verkefni 

Enskar málfræðiæfingar C bls 13-14 
Unnið með gagnvirkar æfingar 
 Action bls 40-42    Vinnubók bls 35-37                                                       
 
Hefti frá kennara                                                                                                                             

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

13. – 17. mars 

16. mars -árshátíð 

nemenda 

Málfræði 
Lesskilningur 
 
Ritun 

Unnið með málfræðiæfingar 
Unnið með lestexta-skilningur og 
verkefni 
 

Enskar málfræðiæfingar C bls 15-16 
 
Hefti frá kennara 
Efni frá kennara-Classroom 

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

20. - 24. mars 

Málfræði 
 
 
 
Lesskilningur 

Unnið með málfræðiæfingar 
 
 
Unnið með lestexta-skilningur og 
verkefni 

Enskar málfræðiæfingar C bls 17-19 
Unnið með gagnvirkar æfingar 
 
Hefti frá kennara                                                                                                                             

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

27. mars –  

31. mars 

 

Action 
 
 
Lesskilningur 
Upplestur og tjáning 
 
 

Unnið með texta í lesbók og verkefni 
unnin í verkefnabók 
 
Unnið með lestexta-skilningur og 
verkefni 

Action bls 43   Vinnubók bls      38     
Hlustunaræfing 39                                             
 
Hefti frá kennara                                                                                                                             

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

3. – 7. apríl 

 Páskaleyfi 
10. – 14. apríl 

 

 
 
Þemaverkefni 
 

 
 
Nemendur vinna saman 2-3 í hópum 
um einhvern frægan einstakling 

 
 
Unnið að þemaverkefni 

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



17. – 21. apríl 

Sumardagurinn 

fyrsti 20. apríl  

 

 
 
Þemaverkefni 
 

 
 
Nemendur vinna saman 2-3 í hópum 
um einhvern frægan einstakling 

 
 
Unnið að þemaverkefni 

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

24.- 28. apríl  

 

 

 
 
Þemaverkefni 
 

 
 
Nemendur vinna saman 2-3 í hópum 
um einhvern frægan einstakling 

 
 
Unnið að þemaverkefni 

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

1. – 5. maí 

Mörtuganga 2. Maí 

 

 

 

Málfræði 
 
Action 
 
 
Lesskilningur 
 
Ritun 

Unnið með málfræðiæfingar 
 
Unnið með texta í lesbók og verkefni 
unnin í verkefnabók 
 
Unnið með lestexta-skilningur og 
verkefni 

Enskar málfræðiæfingar C bls 20-21 
Unnið með gagnvirkar æfingar 
 Action bls 44-47 Vinnubók bls 40-43 
Hlustun bls  41                                                      
 
Hefti frá kennara      
 
 
Efni frá kennara                                                                                                                        

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

8. – 12. maí  

  

 

Málfræði 
 
Lesskilningur 
Upplestur og tjáning 
 
Ritun 
 

Unnið með málfræðiæfingar 
 
Unnið með lestexta-skilningur og 
verkefni 

Enskar málfræðiæfingar C bls 22-23 
Unnið með gagnvirkar æfingar 
 Hefti frá kennara          
 
Efni frá kennara                                                                                                                    

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima. 
 
Könnun úr kafla 7-8 í málfræði 
C 

15. – 19. maí 

Íþrótta- og 

leikjadagur 17. Maí 

 

Málfræði 
Lesskilningur 
Upplestur og tjáning 
 
Ritun 
 

Unnið með málfræðiæfingar 
Unnið með lestexta-skilningur og 

verkefni 

Enskar málfræðiæfingar C bls 24-29 
Hefti frá kennara          
 
Efni frá kennara                                                                                                                    

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

22. – 26. maí 

 

 

Málfræði  

Kvikmyndaverkefni Horft á 

enska kvikmynd  

Unnið með málfræðiæfingar Enskar málfræðiæfingar C bls 24-29 
Efni frá kennara  

Kvikmynd 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
markmiðum vikunnar verða 
þeir að ljúka þeim heima. 
Könnun úr kafla 9,10,11 í 
málfræði C 



29. maí – 2. júní 

Vorgleði 2. júní 

Málfræði Kvikmyndaverkefni 

Horft á enska kvikmynd  

Unnið með málfræðiæfingar Efni frá kennara  

Kvikmynd 

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

5. júní - 7. júní 

skólaslit 5.júní 

Tiltektadagar og útinám  Efni frá kennara  

Námsmat:   

Námsmat:  


