
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018 
Fag: Enska 

Bekkur:  7. bekkur 

Kennarar: Árni Pétur 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24.-25. ágúst 

 

Hæfniviðmið sem unnið er að á haustönn: 

 

Nemandi geti beitt lykilnámsaðferðum til að 

auðvelda skilning og notkun á ensku og valið 

aðferð sem hæfir viðfangsefninu t.d. umorðað ef 

hann vantar orð.  

 

Nemandi geti nýtt sér eigin reynslu og þekkingu 

þegar kemur að því að tileinka sér nýja þekkingu. 

 

Nemandi geti skrifað texta af mismunandi gerð 

með stuðningi. 

 

Nemandi geti tekið þátt í óformlegu spjalli um 

áhugamál sín og daglegt líf. 

 

Nemandi geti lesið sér til gagns og gamans 

auðlesinn texta. 

 

Nemandi geti skilið megininntak í 

lesskilningsverkefnum. 

Kennsluáætlun skoðuð og farið 

yfir  gátlista frá 6. bekk.  
  

Vika 2 

28. ágúst – 1.  sept 

Spotlight unit 1 –  

lesbók, texti A & B + bls.6-13 í 

vinnubók. Nemendur velja sér að 

lágmarki einn „cool reads” texta 

og vinna verkefni í vinnubók 

tengd honum. 

Hlustun: bls.14 & 16 í vinnubók. 

Málfræði: Verkefni 1 & 2 nafnorð, 

verkefni 3 óákveðinn greinir & 4 

spurnarorð.  

Samsvarandi verkefni úr 

Málfræðihefti C 

Spotlight 8 

 

Málfræðihefti C 

 

Aukaefni frá kennara 

 

Vika 3 

4. – 8. september 

Spotlight unit 1 –  

Höldum áfram  með lesbók, texta, 

hlustun og málfræði (sjá viku 2)  

Spotlight 8 

 

Aukaefni frá kennara 

 

Vika 4 

11. – 15. september 

Spotlight unit 1 –  

Höldum áfram  með lesbók, texta, 

hlustun og málfræði 

  

Vika 5 

18.-22. september 

Spotlight unit 1 –  

Höldum áfram  með lesbók, texta, 

hlustun og málfræði (sjá viku 2) 

  

Vika 6 

25.  – 29. september 

Spotlight unit 1 –  

Höldum áfram  með lesbók, texta, 

hlustun og málfræði (sjá viku 2) 

 

 Kaflapróf (unit 1)  



 
Vika 7 

2.  – 6. október 
Spotlight unit 2-  Lesbók texti A 

& B + bls. 28-37 í vinnubók. 

Nemendur velja sér að lágmarki 

einn “cool reads” texta og vinna 

verkefni í vinnubók tengd honum. 

Hlustun: bls.38 & 40 í vinnubók 

Málfræðiæfingar verk.5 

úrfellingarmerki og 6 

persónufornöfn 

Samsvarandi verkefni úr 

Málfræðihefti C 

  

Vika 8 

9.  – 13. október 

Spotlight unit 2-  Höldum áfram  

með lesbók, texta, hlustun og 

málfræði (sjá viku 7) 

 Glósupróf  (10 orð) 

Vika 9 

16. – 20 október 

Starfsd./vetrarleyfi 

Spotlight unit 2 Höldum áfram  

með lesbók, texta, hlustun og 

málfræði (sjá viku 7) 

  

Vika 10 

23.  – 27. október 

Spotlight unit 2-  Höldum áfram  

með lesbók, texta, hlustun og 

málfræði (sjá viku 7) 
 

  

Vika 11 

30. okt – 3. nóv 

2.nóv foreldraviðtöl 

Spotlight unit 2 Höldum áfram  

með lesbók, texta, hlustun og 

málfræði (sjá viku 7) 

 Sagnapróf (5 

sagnir) 

Vika 12 

6. – 10. nóvember 
Spotlight unit 4 - lesbók texti A 

& B + bls.66-85 í vinnubók. 

Nemendur velja sér að lágmarki 

einn „cool reads“ texta og vinna 

verkefni í vinnubók tengt honum. 

Hlustun: vinnub. bls.74 & 76. 

Málfræði: verk.7eignarfornöfn & 

verk. 8 ábendingarfornöfn 

Samsvarandi verkefni úr 

Málfræðihefti C 

   



 
Vika 13 

13.  – 17. nóvember 
Spotlight unit 4-  Höldum áfram  

með lesbók, texta, hlustun og 

málfræði (sjá viku 12).  

 Glósupróf (10 orð) 

Vika 14 

20. – 24. nóvember 
Spotlight unit 4 - Höldum áfram  

með lesbók, texta, hlustun og 

málfræði (sjá viku 12).  

  

Vika 15 

27. nóv – 1. des 
Spotlight unit 4 Höldum áfram  

með lesbók, texta, hlustun og 

málfræði (sjá viku 12). 

 Sagnapróf (5 

sagnir) 

Vika 16 

4.  – 8. desember 
Jólasaga lesin Verkefni frá kennara  

Vika 17 

11.  – 15. desember 
Jólasaga lesin Verkefni frá kennara  

Vika 18 

18.  – 20. desember 

20. des jólaball 

   

Vika 19 

4. - 5. janúar 

3. jan starfsdagur 

Spotlight unit 4 - lesbók texti A 

& B + bls.66-85 í vinnubók. 

Nemendur velja sér að lágmarki 

einn „cool reads“ texta og vinna 

verkefni í vinnubók tengt honum. 

Hlustun: vinnub. bls.74 & 76. 

Málfræði: verk.7eignarfornöfn & 

verk. 8 ábendingarfornöfn 

Samsvarandi æfingar úr 

Málfræðihefti C 

 Munnlegt próf 

 

Vika 20 

8. – 13. janúar 
Spotlight unit 4 Höldum áfram  

með lesbók, texta, hlustun og 

málfræði (sjá viku 19).  

 Kaflapróf  (Unit 

2)  

 
 

 

 


