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7. bekkur Enska 

 

Kennslustundir í ensku: 3 í viku.        Kennari: Þórfríður Soffía Þórarinsdóttir 

Vinnulag: 

Í kennslustundum er lögð áhersla á að nemendur geti unnið sjálfstætt og að vandvirkni í sínum verkefnum. Nemendur 

gangi frá verkefnum í viðeigandi skúffu og frá verkfærum sem notuð eru í kennslustundinni. Nemendum er skipt upp í 3 

hópa í ensku nema í hlustunaræfingum þá eru allir saman í heimastofunni þeirra. 

 

Námsmat:  

Metið er eftir verkefnum, hegðun og vinnusemi í tímum ásamt því að notast er við hæfniviðmið fyrir lokamat eftir önnina. 

Rauða hæfniviðmiðið í kennsluáætluninni er það sem metið er í movie reportinu. 

 

Aðrar upplýsingar:  

Hæfiviðmið sem notust eru við í áfanganum koma fyrir í einum dálk í stað margra fyrir hvern mánuð því verkefnin miðast 

öll að því sama í lokinn.  

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar. Spotlight 8 er bók sem fer með þeim upp í 8. Bekk og því í lok annar eru 

þær geymdar í skólanum. 
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Tímabil Námsefni:  Hæfniviðmið Kennsluhættir/leiðir 
Janúar 
Helstu dagsetningar:         
3. janúar starfsdagur  
4. janúar skóli hefst 
19. janúar bóndadagur  
30. janúar samskiptadagur 

 Byrja á bókinni 
Spotlight 8. 

 Skilið megininntak í stuttum einföldum frásögnum dagblaða, 
tímarita og netmiðla með stuðningi, t.d. af myndum. 

 Fundið afmarkaðar upplýsingar í einföldum texta og nýtt sér í 
verkefnavinnu. 

 Lesið sér til gagns og gamans stuttar, einfaldar bækur og fræðsluefni 
fyrir börn og unglinga og rætt efni þeirra með stuðningi kennara eða 
skólasystkina 

  

Febrúar 
Helstu dagsetningar:  
2. febrúar - dagur stærðfræðinnar  
6. febrúar - dagur leikskólans  
12. febrúar - bolludagur  
13. febrúar - sprengidagur  
14. febrúar – öskudagur/góugleði  
18. febrúar - konudagur  
26. febrúar - vetrarfrí  
27. febrúar - vetrarfrí 

 Klára 1 kafla, byrja á 
kafla 2 

 Spurt og svarað á einfaldan hátt um það sem stendur honum næst. 
 Endursagt og lýst atburðum eða reynslu á einfaldan hátt með 

stuðningi hluta, mynda, tónlistar o.s.frv. 
 Skrifað texta með orðaforða úr efnisflokkum sem fengist er við með 

stuðningi frá mynd, hlut eða gátlista. 
 Samið stuttan texta frá eigin brjósti með stuðningi mynda, hluta, 

tónlistar o.s.frv. 
 Lýst í einföldu máli því sem næst honum er, fjölskyldu, áhugamálum, 

vinum og umhverfi. 

 Kaflapróf úr fyrsta kafla 19. febrúar 

mars 
Helstu dagsetningar:  
8. mars - árshátíð yngstastig 
8. mars - samræmdpróf í 9. bekk 
9. mars - samræmdpróf í 9. bekk 
22. mars - árshátíð miðstig 

25. mars - pálmasunnudagur 
26. - 28. mars - páskafrí 
29. mars - skírdagur 
30. mars - föstudagurinn langi 

   Sýnt fram á að hann þekkir nokkuð til ytri umgjarðar 
menningarsvæðisins, s.s. landfræðilegrar legu, staðhátta og þekktra 
staða. 

 Sýnt fram á að hann þekkir til þátta sem einkenna barna- og 
unglingamenningu viðkomandi málsvæðis, s.s. söguhetja barnabóka, 
leikja, söngva og ævintýra. 

 Sýnt fram á að hann áttar sig á að mörg algeng orð í erlenda 
tungumálinu eru lík og skyld öðrum sem hann þekkir. 

   
Námsefni 

Hæfniviðmið Kennsluhættir/leiðir 

apríl  
Helstu dagsetningar:  
1. apríl - páskadagur 
2. apríl - annar í páskum 
3. apríl - starsdagur 
4. apríl - skóli hefst 
19. apríl - sumardagurinn fyrsti 

 Klára kafla 2 

 Movie report 

 Byrja á 3 kafla 
(gerum eins mikið 
og við getum í 
honum) 

 Fylgt meginþræði í einföldum frásögnum um kunnuglegt efni 

með stuðningi, t.d. af myndum, hlutum eða líkamsmáli og 

notað sér upplýsingarnar í eigin verkefni. 

 Fylgst með einföldu efni í myndmiðlum og úr heimi 

dægurmenningar sem er kunnuglegt úr heimi barna og 

unglinga og greint frá því helsta. 

 Endursagt og lýst atburðum eða reynslu á einfaldan hátt með 

stuðningi hluta, mynda, tónlistar o.s.frv. 

 Skrifað texta með orðaforða úr efnisflokkum sem fengist er 

við með stuðningi frá mynd, hlut eða gátlista. 

 Kaflapróf úr 2 kafla 23 apríl 

 Movie report skil 9. apríl 
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 Samið stuttan texta frá eigin brjósti með stuðningi mynda, 

hluta, tónlistar o.s.frv. 
 
 

maí og júní 
Helstu dagsetningar:  
1. maí - verkalýðsdagurinn 
10 - maí - uppstigningardagur 
11. maí - starfsdagur 
20. maí - hvítasunnudagur 

21. maí - annar í hvítasunnu 
31. maí - skólaslit 10. Bekkur 
1. júní - skólaslit 
3. júní - sjómannadagurinn 
4. júní - starfsdagur 
5. júní - starfsdagur 
6. júní - starfsdagur 
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