
Kennsluáætlun 

Grunnskóli Húnaþings vestra 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

 

Námsgrein: Enska  

Bekkur/hópur: 7. bekkur  

Kennari: Kristín Ólöf Þórarinsdóttir  

Tímabil: Haustönn  

Hæfniviðmið 
Hlustun: 

 skilið í meginatriðum samtöl og viðtöl um efni tengt daglegu lífi og efni sem tengist 
viðfangsefnum námsins og nýtt sér í ræðu og riti 

 fylgt þræði í aðgengilegu fjölmiðlaefni og efni dægurmenningar sem höfðar til hans og getur sagt 
frá eða unnið úr því á annan hátt 

Lesskilningur: 

 skilið megininntak í aðgengilegum frásögum dagblaða, tímarita og netmiðla og brugðist við og 
fjallað um efni þeirra 

 fundið lykilupplýsingar í texta í þeim tilgangi að nýta í verkefnavinnu 
Samskipti: 

 tekið þátt í óformlegu spjalli um áhugamál sín og daglegt líf 
Ritun: 

 samið texta þar sem ímyndunaraflið fær að njóta sín 
Námshæfni: 

 nýtt sér algengustu hjálpartæki, s.s. uppflettirit, orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit og 
leitarvélar 

 beitt sjálfsmati og tekið þátt í jafningjamati á raunsæjan hátt og veitt sanngjarna endurgjöf með 

stuðningi frá kennara 

Helstu námsbækur og gögn: 

 Action grunnbók og vinnubók A  

 Enskar málfræðiæfingar B 

 Efni frá kennara 

Námsmat: 
Leiðsagnarmat 

 Jafningjamat: 
Nemendur meta framlag bekkjarfélaga í samvinnuverkefnum og verkefni annarra hópa  

 
 Sjálfsmat: Nemendur meta verkefni sín, frammistöðu og framlag í samvinnuverkefnum 

 
 Stöðumat:  

Orðaforði, hlustun, lesskilningur, málfræði 



 Viðfangsefni, verkefni og verkefnavinna  byggir á köflunum Fortune telling  

 mikil áhersla á lestur og lesskilning og að auka orðaforða nemenda 

 hlustunarefni sem fylgir námsefninu með áherslu á mismunandi skilning með fjölbreyttum 

verkefnum  

 verkefnavinna tengd lestextum með því markmiði að auka orðaforða  

 raðtölur, mánaðaheiti, stjörnumerki 

 einföld atriði í tengslum -við lýsingarorð 

 parað saman setningar og svör 

 unnið með samheiti 

 notkun orðabóka á rafrænum miðlum við þýðingar á einstökum orðum og setningagerð, 

 vefsíður á ensku notaðar til að dýpka viðfangsefnið, m.a. um stjörnumerki 

 unnið með málfræðiæfingar 1-5 Enskar málfræðiæfingar B: um óákveðinn/ákveðinn greini, 

fleirtölu, frumtölur, raðtölur og persónufornöfn 

 Lifestyle  
 mikil áhersla á lestur og lesskilning og að auka orðaforða nemenda 
 hlustunarefni sem fylgir námsefninu með áherslu á mismunandi skilning með fjölbreyttum 

verkefnum 
 hlustun og áhorf á ýmsum mynd- og samskiptamiðlum í tengslum við verkefna- og 

heimildavinnu 
 verkefnavinna og glósutækni tengd lestextum með því markmiði að auka orðaforða nemenda 
 orðaforði tengdum heilbrigðum lífsstíl 
 einföld atriði í tengslum við sagnorð 
 sagnorða-actionary 
 orðaforði sem oft kemur fyrir í sögum, fréttum og sjónvarpi 
 forsetningar 
 parað saman setningar og svör, krossgátur og orðaleit 
 notkun orðabóka á rafrænum miðlum 
 ýmis smáforrit til að þjálfa orðaforða 
 vefsíður á ensku notaðar til að dýpka viðfangsefnið í tengslum við hópavinnu  

 

 

Ágúst/sept. /blaðsíður/próf/viðmið 

Action/vinnubók A 
Vika 35 

 p. 4-9, wb. p. 4-7 
 

Action/vinnubók A 
Vika 36 

p. 10-11 wb. p. 8-10 

Action/vinnubók A 
Vika 37 

p. 11-15 wb.p. 10-13 

Action/vinnubók A 
Enskar málfr. B 
Vika 38 

p.16-17 wb.p.  13-14 
Æfing 1 

Action/vinnubók A 
Vika 39 

p. 19-22 wb.p.15-19 

Október  

Action/vinnubók A 
Enskar málfr. B 
Vika 40 

Wb.p. 20-23 
Æfing 2  



Action/vinnubók A 
Enskar málfr. B 

p.24-25 
Æfing 3 

Action/vinnubók A 
Vika 41 

p. 24-25  

Action/vinnubk A 
Vika 42 
 
 

p. 26-29 wb.p.25-28 
 

Action/vinnubók A 
Vika 43 

p. 30-31 wb. p. 29-30 
 

Action/vinnubók A 
Vika 44 
Enskar málfræðiæf. B 

p. 32-33 
 
æfing 4 

Nóvember  

Action/vinnubók A 
Vika 45 

 
p.34-39 wb.p.33 

Vika 46 árshátíðarvika   

Action/vinnubók A 
 
Vika 47 

Hlustunaræfing  wb.p.33-34 
p.40-42 wb.p.35-37 

Vika 48 p.43 wb.p.wb.43-39 

Desember 
Action/vinnubók A 
Vika 49 

Hlustunaræfing wb.p. 39 
p.44-47 wb.p.40-41 og 43 
 

 
Action/vinnubók  
Enskar málfr. Æf. B 
Vika 50 

Hlustunaræfin wb.41 
p. 48-51 
Æfing 5 
 

Vika 51 Ýmis verkefni  

Jólafrí 21. des – 6. jan 
hjá nemendum  

 

Janúar  

Starfsdagar 2. og 6. 
janúar 

 

3. janúar – 
viðtalsdagur. 

  

   

   

   

Febrúar   



   

   

   

   

Mars   

   

6. mars - viðtalsdagur  

Áhugasviðsverkefni 
þvert á árganga. 

  

   

Apríl   

   

Páskafrí 4. – 13. apríl   

   

   

Maí   

   

   

   

Starfsnám/val/vordagar 
18. – 28. maí.  

  

 

 


