
Námsgrein: Enska 7. bekkur 

 

Vikustundir:  Kennari: Guðrún Ásta Samstarfsfólk: 
 

Yfirlit 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

26. ágúst – 
31. október. 

Hlustun: 

• Getur hlustað á stutt raunveruleg 
samtöl og svarað spurningum. 

Lesskilningur: 

• Getur lesið texta ítarlega og fundið í 
honum upplýsingar fyrir 
verkefnavinnu. 

Samskipti: 

• Getur í aðalatriðum sagt frá því sem 
hann hefur lesið eða séð. 

Frásögn: 

• Getur sagt frá áhugamálum og 
helstu athöfnum.  

Ritun: 

• Fær þjálfun í myndun reglulegrar og 
óreglulegrar fleirtölu nafnorða. 

• Glósur 

• Samræður 

• Ritun 

• Verkefni úr 

les- og 

vinnubók. 

• Hlustun 

• Einstaklingsvi

nna 

• Paravinna 

• Hópavinna 

• Enskar málfræðiæfingar A. 

• Action les- og vinnubók. 

• Orðabækur. 

• Google translate. 

• Verkefni tengd stjörnuspám 

og spádómum og tenging 

þeirra við íslenska menningu. 

 

 

Verkefni úr Fortune-telling kafla 

Verkefni úr Lifestyle kafla 

Málfræðibók 

 

 

 

 

1. nóv. –  
21. nóv. 

Hlustun:  

• Hlustar á einfalda söngtexta og fyllir 
inn í eyður. 

Lesskilningur:  

• Glósur 

• Samræður 

• Ritun 

• Enskar málfræðiæfingar A. 

• Action les- og vinnubók. 

• Orðabækur. 

• Google translate. 

Verkefni úr léttlestrarbók 

Hlustun 

Þátttaka, hegðun og vinnusemi 

 



Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

• Þjálfast í lestri léttlestrarbóka og 
myndasagna og eykur þar með 
orðaforða sinn. 

Samskipti: 

• Þjálfast í framburði á t.d –ed 
endingum og þekki til áherslu í 
orðum. 

Frásögn:  

• Fái þjálfun í að segja frá bók sem 
hefur verið lesin eða kvikmynd sem 
horft hefur verið á. 

Ritun: 

• Fær þjálfun í að skrifað rétt 
samfelldan texta eftir fyrirmælum 
og fyrirmyndum. 

• Getur notað algengustu tengiorð og 
greinarmerki. 

• Vinnur áfram með helstu 
málfræðireglur, s.s. beygingu sagna 
og tíðir sagna. 

•  

• Verkefni úr 

les- og 

vinnubók. 

• Hlustun 

• Einstaklingsvi

nna 

• Paravinna 

• Hópavinna 

• Léttlestrarbækur 

• Verkefni tengd íþróttum og 

lífsstíl. 

 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 


