
 

Kennsluáætlun vor 2017-2018 
Enska  

7. bekkur 

Árni Pétur 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

15.-19.janúar 
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. 

Spotlight unit 5 - lesbók texti A & B + 
bls.88-107 í vinnubók. Nemendur velja 
sér að lágmarki einn „cool reads“ texta 
og vinna verkefni í vinnubók tengt 
honum. 

Hlustun: vinnub. bls.96 & 98. 
Málfræði: verk.9 tilvísunarfornöfn & 
verk. 10 stigbreyting lýsingarorða 

Spotlight 8  
lesbók og 
vinnubók  

 

Vika 2 

22.-26.janúar 
Nemandi geti skrifað texta af mismunandi gerð með 
stuðningi. 

Spotlight unit 5-  Höldum áfram  með 
lesbók, texta, hlustun og málfræði 

  

Vika 3 

29.jan-2.feb 

31.jan 

foreldraviðtöl 

Nemandi geti tekið þátt í óformlegu spjalli um 
áhugamál sín og daglegt líf. 

Spotlight unit 5-  Höldum áfram  með 
lesbók, texta, hlustun og málfræði  
 

  

Vika 4 

5.-9.febrúar 
Nemandi geti lesið sér til gagns og gamans auðlesinn 
texta. 

Spotlight unit 5-  Höldum áfram  með 
lesbók, texta, hlustun og málfræði  
 

 Könnun  

Vika 5 

12.-16.febrúar 
Unnið með þau markmið sem við eiga Spotlight unit 6 - lesbók texti A & B + 

bls.108-127 í vinnubók. Nemendur 
velja sér að lágmarki tvo „cool reads“ 
texta og vinna verkefni í vinnubók 
tengt honum. 

Hlustun: vinnub. bls.96 & 98. 
Málfræði: verk.11 sögnin to be- að vera 
& verk. 12 sögnin to have – að 
hafa/eiga 

  



 
Vika 6 

19.-23.febrúar 

23.feb Vetrarleyfi 

Unnið með þau markmið sem við eiga Spotlight unit 6-  Höldum áfram  með 
lesbók, texta, hlustun og málfræði  
 

  

Vika 7 

26.feb-2.mars 

26.feb Vetrarleyfi 

Unnið með þau markmið sem við eiga Spotlight unit 6-  Höldum áfram  með 
lesbók, texta, hlustun og málfræði 

 Sagnapróf 

Vika 8 

5.-9.mars 

7.-9.mars Samræmd 

könnunarpróf 9.b 

Unnið með þau markmið sem við eiga Spotlight unit 6-  Höldum áfram  með 
lesbók, texta, hlustun og málfræði 

 (sjá 20-24 feb).  
 

  

Vika 9 

12.-16.mars 

12.mars Vorhátíð/ 

tvöfaldur dagur 

Unnið með þau markmið sem við eiga Málfræði 
Nútíð sagna bls. 159-160 
Reglulegar sagnir í þátíð bls. 161-162 
Lestur á enskum bókum 
 

 

 Könnun  

Vika 10 

19.-23.mars 
Unnið með þau markmið sem við eiga Málfræði  

Óreglulegar sagnir í þátíð bls. 163-165 
Lestur á enskum bókum 
 

 

 

 

  

Vika 11 

26.-30.mars 

Páskaleyfi 

Unnið með þau markmið sem við eiga Málfræði 
Núliðin tíð bls. 166-167 

Hjálparsögnin do bls. 168-172 
Lestur á enskum bókum 

 

  

Vika 12 

2.-6.apríl 

2.apríl Annar í 

páskum 

    



 
Vika 13 

9.-13.apríl 
Unnið með þau markmið sem við eiga Lestur á enskum bókum 

 
  

Vika 14 

16.-20.apríl 

19.apríl  

Sumardagurinn 

fyrsti 

 Spotlight unit 7 - lesbók texti bls 96-
109. Vinnubók bls.128-131.  

Hlustaræfing Touring the UK bls.98-
100. Einblöðungur frá kennara (svara 
meðan hlustað er)  

Búa til leikþátt sjá bls 131 í vb og taka 
hann upp.  

  

Vika 15 

23.-27.apríl 
Unnið með þau markmið sem við eiga Spotlight unit 7 

 

 Könnun  

Vika 16 

30.apríl-4.maí 

1.maí 

Verkalýðsdagurinn 

Unnið með þau markmið sem við eiga Spotlight unit 7 
 

 Munnleg próf  

Vika 17 

7.-11.maí 

10.maí 

Uppstigningardagur 

Unnið með þau markmið sem við eiga Spotlight unit 8 - lesbók texti bls 110-
122. Vinnubók bls.132-136.  

Hlustaræfing Born in the USA (Bruce 
Springsteen)  

Skrifa leikþátt sjá bls 136 í vb.  

 Munnleg próf 

Vika 18 

14.-18.maí 
 Spotlight unit 8  Vinnubókaskil 

Vika 19 

21.-25.maí 

21.maí Annar í 

hvítasunnu 

    

Vika 20 

28.maí-1.júní 
    

Vika 21 

4.-8.júní 

7.júní skólaslit 10.b 

8.júní skólaslit  

1.-9.bekkur 

    

 


