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  Kennsluáætlun – haust 2022 
Námsgrein: Enska 
Bekkur: 7. bekkur 

Kennarar: Margrét Birna 
 

Tímabil Efnisþættir - inntak Námsefni Námsmat 

 
29.ág. – 8.sept. 

Farið yfir kafla 1. í kennslubók og verkefni unnin 
samhliða. 

Action, lesbók og vinnubók 

Almenn ástundun 
-virkni og vinnubrögð 
-þátttaka 
 
 

8. – 19. sept. 

Samræður um kvikmyndina Oliver Twist f.hl. Oliver Twist - youtube 

Almenn ástundun 
-virkni og vinnubrögð 
-þátttaka 
 

12. – 21. sept. 

Oliver Twist (s.hl.). Undirbúningur að verkefnavinnu. 
Oliver Twist – youtube. 
Ritunarverkefni í google scholar ef 
chrombooks eru aðgengilegar 

Almenn ástundun 
-virkni og vinnubrögð 
-þátttaka 
 

22. – 5. okt.* 
1. kafli í lesbók og verkefni úr vinnubók unnin samhliða. 
Reykir 3. okt til 7.okt 

Yes We Can 6  
Vinnubók og kennsluvefur 

Almenn ástundun 
-virkni og vinnubrögð 
-þátttaka 
 

6. okt. – 20.okt.* 

1. kafli í lesbók og verkefni úr vinnubók unnin samhliða. 
Reykir 3. okt til 7.okt. 
Oliver Twist ritunarverkefni  

Yes We Can 6 
Ritunarverkefni unnið í stílabækur í 
stað google classroom. Nemendur 
hafa aðgang að wi fi til að geta nýtt 
sér orðabækur. 

Almenn ástundun 
-virkni  
-þátttaka og samstarf 
-sjálfstæð vinnubrögð 
 
 

21. – 25. okt.** VETRARLEYFI   

26.okt – 9. nóv. 2. kafli í lesbók og verkefni úr vinnubók unnin samhliða. 
Ritun Oliver Twist frh. 

Yes We Can 6  
Almenn ástundun 
-virkni  
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Vinnubók og kennsluvefur 
Ritunarverkefni unnið í stílabækur í 
stað google classroom. Nemendur 
hafa aðgang að wi fi til að geta nýtt 
sér orðabækur. 
 

-þátttaka og samstarf 
-sjálfstæð vinnubrögð 
 
 

10. – 23. nóv. 

3. kafli í lesbók og verkefni úr vinnubók unnin samhliða. 
Ritun Oliver Twist - skiladagur 

Yes We Can 6  
Vinnubók og kennsluvefur 

Almenn ástundun 
-virkni  
-þátttaka og samstarf 
-sjálfstæð vinnubrögð 
 
 

24. nóv – 7. des. 

4. kafli í lesbók  og verkefni úr vinnubók unnin samhliða. 
Yes We Can 6  
Vinnubók og kennsluvefur 

Almenn ástundun 
-virkni og vinnubrögð 
-þátttaka 
 

8. – 20. des. 
Jólamynd og stutt ritunarverkefni í stílabók. 
Aukaverkefni til nánari ígrundunar af kennsluvef Yes we 
Can 

Kennsluvefur Yes we Can 6 

Almenn ástundun 
-virkni og vinnubrögð 
-þátttaka 
 

21. des. – 3. 
jan.** 

JÓLALEYFI  
 

4. -6. jan. * 
5. kafli í lesbók og verkefni úr vinnubók unnin samhliða 
Ritunarverkefni úr stílabók skilað. 

Yes We Can 6  
Vinnubók og kennsluvefur 

Almenn ástundun 
-virkni og vinnubrögð 
-þátttaka 
 

9. – 13. jan.  
6. kafli í lesbók og verkefni úr vinnubók unnin samhliða 
 

Yes We Can 6  
Vinnubók og kennsluvefur 

Almenn ástundun 
-virkni og vinnubrögð 
-þátttaka 
 

16. – 20. jan 

7. kafli í lesbók og verkefni úr vinnubók unnin samhliða 
Yes We Can 6  
Vinnubók og kennsluvefur 

Almenn ástundun 
-virkni og vinnubrögð 
-þátttaka 
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Engin formleg annaskil eru skráð þar sem dagar voru taldir í tengslum við það hvenær skipta þarf um hópa í list- og verkgreinum. Kennarateymi 
ákveða sjálf hvenær hentar að hafa annaskil í tengslum við námsefni haust og vorannar.  

Ath: * stutt vika, **lengra en vika. 


