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7. bekkur 

Áætl un í í sl ensku 

 

Ná msgögn vet uri nn 2018- 2019: 

 

Mál fr æði : Or ðspor ( ÓEM)  

Ri t un: Or ðspor. Verkef ni  frá kennar a. Bók mennt arit ger ð.  ( AKG, ÞFS og ÓEM)  

St af set ni ng: Or ðspor. Stoðkennari nn unni nn í t ölvu. ( ÞFS)  

Lest ur og l esskil ni ngur : Or ðspor. Þj óðsögur, lj óð, fréttir og fl ei ra.  Bækur  til yndi sl estrar í l estrarstundum. ( AKG, ÞFS og ÓEM)  

Fr amkoma og tj áni ng: Ver kef ni frá kennar a byggð á Lei kur, tj áni ng, sköpun.  Uppl est ur á lj óðum og t ext um, undi rbúni ngur fyri r 

uppl estrarkeppni . ( AKG)  

Dagset ni ng 
 

Vi ðf angsef ni  Verkef naskil Hæf ni vi ðmi ð Uppbr ot  

12.-16. nóv.  
 

Dagur í sl enskr ar t ungu: 
nemendur fl ytj a Gunnarshól ma.  

 Lest ur og bók mennti r 
Tal að mál , hl ust un og 
áhorf 

12. nóv.: Annarl eyfi 
13. nóv.: For el dr adagur  
16. nóv.: Dagur 
ísl enskr ar t ungu 
 

19.-23. nóv.  
 

AKG: Kynni ngar á „ Tónli st að 
mí nu skapi “. 
 
ÓEM:  Or ðspor  
 
ÞFS: Kl ár a „ Tónli st að mí nu 
skapi “. St oðkennari nn.  
 

Ski l á gl ær ukynni ngu:  
„Tónli st að mí nu skapi “ 
 

 

Lest ur og bók mennti r 
Mál fr æði  
Tal að mál , hl ust un og 
áhorf 
 

 

26.-30. nóv.  AKG: Kynni ngar á „ Tónli st að 
mí nu skapi “. 
 

 Lest ur og bók mennti r 
Mál fr æði  
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ÓEM:  Or ðspor  
 
ÞFS: St oðkennari nn.  
 

Tal að mál , hl ust un og 
áhorf 

3.-7. des.  
 

AKG og ÓE: Nemendur horf a á 
j ól amyndi na „ Al ei nn hei ma“.  
 
ÞFS: Nemendur vi nna 
rit unarverkef ni úr myndi nni. 
 

 Hl ust un, áhorf. 
Ri t un.  
 

 

10.-14. des.  
 

AKG: Nemendur fl ytj a munnl ega 
rit unarverkef ni ð „ Al ei nn hei ma“.  
 
ÓEM:  Or ðspor  
 
ÞFS: St oðkennari nn 
 

Skil á rit unarverkef ni nu: 
Al ei nn hei ma – skrifað í 
hl ut verki. 

 

Ri t un 
Tal að mál , hl ust un og 
áhorf 
 

 

17.-18. des.  JÓLAVERKEFNI  

 

 18. des: Jól agl eði  og 
j ól afrí! 

2.-4. j an.  AKG: Spuna æfi ngar 
 
ÓEM:  Or ðspor 3 
Bl s. 4-8 í vi nnubók 
Ná msbókarýni  og or ðflokkar  
 
ÞFS: Ri t unarverkef ni „Jóli n mí n“  
 

Út var psverkef ni 1 af hent. 
 
Ef ekki  næst að kl ára 
á ætl un í Or ðspori í skól a 
þarf að lj úka vi ð hana 
hei ma, þett a á vi ð um 
all ar vi kur. 

Lest ur og bók mennti r 
Mál fr æði  
Ri t un 
Tal að mál , hl ust un og 
áhorf 
 

2. j an.: Ski pul agsdagur  

7.-11.j an.  
 

AKG og ÞFS: Út var psverkef ni 1 
hópavi nna.  
 

Skil a rit unarverkef ni nu:  
„Jóli n mí n“,  

Lest ur og bók mennti r 
Ri t un 
Mál fr æði  
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ÓEM:  Or ðspor 3 
Bl s. 9-11 í vi nnubók 
For nöf n 
 

 

 

14.-18. j an.  
 

AKG og ÞFS: Út var psverkef ni 1 
kynni ngar - hópavi nna.  
 
ÓEM:  Or ðspor 3 
Bl s. 18- 21 
Mál sf arsmol i nn og 
hei msbor gar ar 
 

Út var psverkef ni 2 af hent. Lest ur og bók mennti r 
Tal að mál , hl ust un og 
áhorf 

 

21.-25. j an.  
 

AKG og ÞFS:  Út var psverkef ni 2 
hópavi nna.  
 
ÓEM:  Or ðspor 3 
Bl s. 13- 16   
Lesskil ni ngur og rökr æður  
 

 Lest ur 
Tal að mál , hl ust un og 
áhorf 

 

28.-j an.-1.feb.  AKG og ÞFS:  Út var psverkef ni 2 
hópavi nna.  
 
ÓEM:  Or ðspor 3 
Bl s. 22- 23 og 46- 47 
Geggj að sl amm.  Læsi  og l esfi mi . 
 

 Lest ur 
Tal að mál , hl ust un og 
áhorf 

 

4.-8. feb.  AKG og ÞFS: Út var psverkef ni 2 
kynni ngar – hópavi nna.  
 
ÓEM:  Or ðspor 3 
Bl s. 28- 31 
Lesskil ni ngur 

Ne mendur velj a bók f yrir 
bók mennt arit ger ð.  

Lest ur og bók mennti r 
Tal ð mál , hl ust un og 
áhorf 
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11.-15. feb.  AKG: Or ðspor 3 bl s. 12 og 17 
Hækkaðu röddi na og 
t ungubrj ót ar 
 
ÓEM:  Or ðspor 3 
Bl s. 46- 47 og 51 
L æsi  og l esfi mi , bei n og óbei n 
r æða.  
 
ÞFS: St oðkennari nn og bl s. 24-
25 í Or ðspor 3. 
St af set ni ngarsj ónauki nn 
 

 Tal að mál , hl ust un og 
áhorf 
Mál fr æði  

 

18.-22. feb.   
NÁMSMAT 

  21. f eb.: 

Ski pul agsdagur  

22. f eb.: For el dr adagur  
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