
Námsgrein: Íslenska 7. bekkur 

 

Vikurstundir: 4,5 Kennari Guðrún Ásta Samstarfsfólk: 
 

Yfirlit 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

23.8 – 27.8.  • Getur átt góð samskipti og sýnt tillitsemi 

og virðingu  

Samvirkt nám  • Ýmsir námsleikir og hópefli 

sem kenna samskipti, 

virðingu og hvernig má ná 

góðum árangri í 

samskiptum, samstarfi og 

námi.  

• Bekkjarsáttmáli  

 

28.8.-21.9 • Getur átt góð samskipti og sýnt tillitsemi og 
virðingu 

• Nýtur lestrar á efni að eigin vali í 
kennslustundum, t.d. skáldsögur, 
fræðibækur, tímarit, teiknimyndasögur o.fl.  

• Getur gert grein fyrir meginatriðum texta og 
gert stuttan útdrátt úr lesnum texta 

• Þjálfar helstu stafsetningarreglur, s.s. Y- 
reglur, ng og nk, n/nn, -an, hugtakið stofn og 
finnur no og lo, steinsregluna o.fl.  

• Upprifjun no, so, lo 

Undirbúningur fyrir 

samræmd próf 

Yndislestur 

Hópavinna 

• Gömul samræmdpróf  

• Yndislestrarbók 

• Orðspor 2 lestrarbók 32-33, 76-

77, 92-93, 120-121 

• vinnubók 6, 12, 29-30, 34, 47-52, 

67-70, 72-73, 86, 103 -105 

• Efni frá kennara 

• Málrækt 3 bls. 11 -13, 34, 46, 49, 

51-52, 66,  

• Mál er miðill grunnbók 78, 82-85 

• 10% stafsetning 



Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

9.9 – 10.10 Lestur 

• Fær þjálfun í að skrifa stutta texta, s.s. 
útdrátt 

• Getur gert grein fyrir meginatriðum 
texta og gert stuttan útdrátt úr lesnum 
texta 

• Eykur lestrarhraða, t.d. í gegnum 
lestrarátk 

 

Lestrarverkefni – 
heimavinna og 
skólaverkefni  
 
Bókarýni  
 

• Leyndardómur ljónsins lesin fyrir 
skólabúðaferð að Reykjum 

• 20% lestrarverkefni í skóla og 
bókarýni 

23.9 – 18.10 • Nýtur lestrar á efni að eigin vali í 
kennslustundum, t.d. skáldsögur, 
fræðibækur, tímarit, teiknimyndasögur o.fl.  

• Upprifjun á orðflokkunum no, so, lo 

• Þjálfast í frjálsri ritun 

• Lesskilningur 

• Þekkie persónufornöfn, spurnarfornöfn og 
eignarfornöfn og notkun þeirra í texta 

• Þekkir mun á beinni og óbeinni ræðu 

Yndislestur 

Innlögn 

Umræður 

Einstaklings- og 

samvinna 

• Yndislestrarbækur 

• Efni frá kennara 

• Orðarún 2 

• Málrækt 3 

• Smellur  

• 10% ritun  
 

21.10-9.12   • Njála þemaverkefni  • 15% verkefni Njála 

• 15% verkefni Njála 

• 10% lesskilningur 

 •   •  • 5% heimalestur 

• 5% vinnusemi í tímum 

• 10% þáttaka í hópavinnu/hringekju 

     

 



Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á Namfus.is undir flipanum Verkefnabók. 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 


