
Enska 7. bekkur 
 
Kennslubækur: Enskar málfræðiæfingar A og B 
Kennari: Þráinn Sigvaldason 
Vinnuáætlun haustönn 2017 - 2 kennslustundir í viku.  
 
 
Markmið:  
 

- Að nemendur  skilji talað mál og geti hlustað eftir nákvæmnisatriðum þegar þörf krefur. 
- Geti skilið algeng orðasambönd og algengar upplýsingar, fyrirmæli og leiðbeiningar 

tengdar daglegu lífi.  geti lesið einfaldar smásögur, skáldsögur, frásagnir og fræðsluefni 
og skilji megininntak í stuttum frásögnum úr dagblöðum og tímaritum.  

- Geti fundið upplýsingar í styttri textum.  
- Geti tekið þátt í samtölum um daglegt líf og geti komist að samkomulagi um einföld atriði.  
- Geti tjáð sig og spurt um óskir, þarfir og líðan og beðið viðmælendur að endurtaka eða 

umorða ef þarf.  geti bjargað sér við algengar aðstæður, s.s. verslunum og á ferðalögum. 
geti sagt frá á skýran hátt því sem hann las, reynt eða upplifað og geti gefið einfaldar 
leiðbeiningar eða upplýsingar.  

- Geti skrifað nokkuð rétt samfelldan texta eftir fyrirmælum eða fyrirmyndum.  
- Geti skrifað ýmsar textagerðir, s.s. póstkort, texta við myndasögur eða tölvupóst.  
- Geti skrifað sögu eða ljóð.  læri einföld atriði í tengslum við lýsingarorð.  
- Læri einföld atriði í tengslum við sagnorð.  
- Þjálfist í notkun orðaforða sem oft kemur fyrir í sögum, fréttum og sjónvarpi.  
- Þjálfist í að nota orðaforða tengdan tíma og klukku.  
- Þjálfist í notkun á algengum forsetningum.  læri um persónufornöfn og eignarfornöfn.  
- Þjálfist í notkun raðtalna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vika: 
 



20. sept.-22. sept. 1. og 2, kafli í bók A.  
25. sept.-29. sept. Próf 1 og 2. Kafli 3 í bók A 
2. okt.-6. okt. Próf 3 og kafli 4 í bók A 
9. okt.-13. okt Próf 4 og kafli 5 i bók A 
16. okt.-20. okt Próf 5 og kafli 6 í bók A 
23. okt.-27. okt. Próf 6 og kafli 7 í bók A 
30. okt-3. nóv. Próf 7 og kafli 8 og 9 í bók A 
6. nóv.-10. nóv. Próf 8 og 9 og kafli 10 í bók A. 
13. nóv.-17. nóv Próf 10 og Vinna við stuttmynd hefst 
20. nóv.-24. nóv. Stuttmyndagerð 
27. nóv.-1. des. Jólapróf 
 
Námsmat:  
10 kaflapróf sem gilda 5% hvert. Samtals 50%. 
Stuttmyndagerð - 15% 
Lokapróf 25% 
Virkni og ástundun 10% 
 
 


