
Námsáætlun í ensku, 7. bekkur 

Tímabil: Vorönn 2017 

Kennari: Berglind Hauksdóttir  

 

Markmið 

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.  

 

Inntak 

 

 

Námsefni 

Action, les- og vinnubók 

Enskar málfræðiæfingar A og B 

Ítarefni frá kennara 

Kvikmynd 

Kennsluaðferðir og skipulag 

Nemendur vinna eftir áætlunum, tveir fastir tímar í töflu á viku. Annars vinna nemendur verkefni sín í vinnutímum.  

Unnið er markvisst með lestur, orðaforða og lesskilning. Nemendur þýða texta skriflega og munnlega, þjálfast í málfræði með 

málfræðiæfingum, í töluðu og rituðu máli. 

Fjölbreytt verkefnavinna, áhersla lögð á vönduð vinnubrögð. 

 



Námsmat 

Kaflapróf x3 (3x20%) 

Kynningarverkefni um Bretland (15%) 

Málfræðiæfingar (15%) 

Ástundun (10%) 

 

 
Tímabil 

 
Námsefni 

 
Viðfangsefni 

 
Kennsluaðferðir,vinnubrögð 

2. - 6. janúar  Hucleberry Finn.  
Enskar málfræðiæfingar C, verkefni 
bls. 10-12.  

Lestur og verkefni tengd sögunni og 
höfundinum.  
Sagnir, nútíð og þátíð.  

Starfsdagur og viðtalsdagur.  

9. – 13. janúar  Hucleberry Finn. 
Enskar málfræðiæfingar C, bls. 13-16.  
Próf 3, 4 og 5.  

Sagnir.  

16. – 20. janúar  Hucleberry Finn. 
Enskar málfræðiæfingar C, bls. 17-19.  

Eignarfalls ´s.   

23. – 27. janúar  Hucleberry Finn. 
Enskar málfræðiæfingar C, bls. 20-25.  
Próf 6, 7, 8 og 9.  

Ábendingarfornöfn, tilvísunarfornöfn, 
spurnarsetningar.  

 

30. janúar – 3. febrúar Spotlight 8, bls. 64-69 og vinnubók 

bls. 88-91 (A, B, C, D, E og F) og  

93-95 (A, B, C, D og E) 

Verkefnablöð bls. 74, 75, 76, 77 og 

78. Enskar málfræðiæfingar C, bls. 

26 – 29. Próf 10 og 11.   

Browsing Through Fashion Mag og My 
tattoo.  
Quizlet.  

Fjölbreytt vinnubrögð sem fela í sér 
samlestur, glósur, hlustun, innlögn, 
umræður og þýðingar. Einnig reynir á 
heimildavinnu og munnlegar æfingar.  



6. – 10. febrúar      Árshátíð  

13. – 17. febrúar  Spotligt 8,  bls. 70-76 og vinnubók 
bls. 96-99:  A (hlustun), B, Little Miss 
Sunshine (hlustun), School Uniforms 
(ljósrit og spurningar). Vinnubók bls. 
100-101: A, C, D og E, bls. 102 – 103: 
A, B, C og D og vinnubók bls. 103-105: 
A og C. Bls. 77-79 og verkefni bls. 
106-107 í vinnubók: A, B (hlustun), C 
og D. 

Fashion facts, Little miss sunshine, Got a 
spot? og Go to the Sphahhht. 

 

20. – 24. febrúar  Spotligt 8,  bls. 70-76 og vinnubók 
bls. 96-99:  A (hlustun), B, Little Miss 
Sunshine (hlustun), School Uniforms 
(ljósrit og spurningar). Vinnubók bls. 
100-101: A, C, D og E, bls. 102 – 103: 
A, B, C og D og vinnubók bls. 103-105: 
A og C. Bls. 77-79 og verkefni bls. 
106-107 í vinnubók: A, B (hlustun), C 
og D. 

Fashion facts, Little miss sunshine, Got a 
spot? og Go to the Sphahhht.  
Guy-liner and manscara, Beatlemania 
og The Journey. 

Próf úr 5. kafla. 

27. febrúar – 3. mars    Vetrarleyfi  

6. – 10. mars Spotlight 8, bls. 82-86. Vinnubók 

bls. 110-112: Verkefni A, B, C, D, E, 

F og G, bls. 113-115: A, B, C, D og 

E og bls. 116-117 (hlustun). 

 

Cockroaches and Space Shuttles og 
Nobody remeber a Coward. 

 

13. – 17. mars   Spotlight 8, bls. 88-93 í Spotlight, 
verkefnabók bls. 120-121: A, D og 
E, bls. 122-123: A (liður 1-6) og C 

Shop boy, The wold fastest indian og 
the black Rhino adventure. 

 



og bls. 124-125: A, B (munnlega), 
C og D. 

20. – 24. mars    Útivistardagur  

27. – 31. mars  Spotlight 8, bls 94-95 og verkefnabók 
bls. 126-127: A, B, C og D. 

Go, chocolate milk! Go! Próf úr kafla 6. 

3. – 7. apríl  Spotlight 8, bls. 96-100 og 
verkefnabók bls. 128.  
Verkefnablöð.  
Kynningarverkefni um Bretland. 

Brittain.   

10. – 14. apríl    Páskafrí.  

17. – 21. apríl  Spotlight 8, bls. 101-103, 108 og 
verkefnabók bls. 130 - 131. 
 

  Annar í páskum og sumardagurinn 
fyrsti 

24. – 28. apríl  Kynningarverkefni um Bretland.  Brittain. Próf úr 7. kafla  
Skil á kynningarverkefni. 

1. – 5. maí  Spotlight 8, bls. 110-113, 122.  
Útdráttur úr köflum bls. 114-121.  
Verkefnabók bls. 136. 

 Verkalýðsdagurinn 
 

8. – 12. maí   Útdráttur úr kafla. Skil.    

15. – 19. maí     

22. – 26. maí    Uppstigningardagur og starfsdagur  

29. maí – 2. júní     

 


