
Kennsluáætlun í íslensku 

7. bekkur  

Haustönn 2022 

Kennari: Lovísa Guðlaugsdóttir 

Námsefni:  

- Málið í mark – Fallorð (nafnorðahlutinn) 
- Orðspor 3: Lesbók og vinnubók 
- Þriðji smellur (lesskilningur) 
- Verkefni frá kennara 

Unnið verður með alla þætti íslenskunnar skv. Aðalnámsskrá grunnskóla (Talað mál, lestur og bókmenntir, Ritun og málfræði).  

Námsmat: 

- Vinnubækur: 20% (vinnusemi, vandvirkni, áætlanir) 
- Kannanir: 70%  (málfræði, lesskilningur, stafsetning, ritun) 
- Kennaraeinkunn: 20% (frumkvæði, vinnufriður og samskipti) 

Nemendur vinna upp áætlanir heima ef ekki næst að klára í kennslustundum 

Skil á heimanámi í tíma á þriðjudögum. Þá sýna nemendur kennara að þeir hafi lokið við viðfangsefni vikunnar á undan.  

 

 

 

 

 



Áætlun í íslensku 7. Bekkur.  

Vika Námsefni Viðfangsefni Uppbrot 

25.-26. ágúst Skoða fyrsta verkefni í málið í mark.  Kynning á námsefni vetrarins.  
Byrjum að vinna í Málið í mark.  

24. ágúst - skólasetning 

29. ágúst – 1. 
September 

Málið í mark bls. 1-4 
Þriðji smellur bls. 6-7 
 

Málið í mark: Greinir og nafnorð 
Þriðji smellur: Á ferð og flugi 

2. september – 
Foreldradagur 

5.-9. 
September 

Málið í mark bls. 5-8 
Þriðji smellur bls. 8-11 
 

Málið í mark: Samnöfn, kyn nafnorða, eintala og 
fleirtala nafnorða 
Þriðji smellur: Hvað veistu um Kenía 

 

12.-16. 
september 

Málið í mark bls. 9-12 
Þriðji smellur bls. 12-13 
Auka: Vinna frjálst í orðspor  

Málið í mark: Eintala og fleirtala nafnorða, 
Fallbeyging 
Þriðji smellur: Ótrúlegt en satt 

 

19.-23. 
september 

Málið í mark bls. 13-15 
Þriðji smellur bls. 14-15 
Auka: Vinna frjálst í orðspor  

Málið í mark: Fallbeyging, Veik og sterk beyging 
nafnorða 
Þriðji smellur: Rýndu í myndina 

 

26.-30. 
september 

Örkönnun í fallbeygingu 
Málið í mark bls. 16-17 
Þriðji smellur bls. 16-19 
Auka: Vinna frjálst í orðspor  

Málið í mark: Kenniföll, hlutstæð og óhlutstæð 
nafnorð. 
Þriðji smellur: Skáldsaga 

30. september - Kennaraþing 

3.-7. október Málið í mark bls. 18-19 
Þriðji smellur bls. 20-21 
Auka: Vinna frjálst í orðspor 

Yfirferð með kennara á könnun í fallbeygingu.  
Málið í mark: Stofn nafnorða og hljóðbreyting   
Þriðji smellur: Smáauglýsingar 

 

10.-14. 
október 

Þriðji smellur bls. 26-27 
Auka: Vinna frjálst í orðspor  

Þriðji smellur: Hvenær má ég hvað  

17.-21. 
október 

Þriðji smellur: bls. 28-31 
Auka: Vinna frjálst í orðspor  

Þriðji smellur: Mannheilinn.   

24.-28. 
október 

Upprifjun í nafnorðum  
Þriðji smellur: bls. 32-33 

Þriðji smellur: Samskipti  



Auka: Vinna frjálst í orðspor  

31. október - 
4. nóvember 

Könnun í nafnorðum.  
Þriðji smellur bls. 34-35 
Undirbúningur fyrir dag íslenskrar tungu 
Auka: Vinna frjálst í orðspor 

Þriðji smellur: Ekki barn, ekki fullorðin  

7.-
11.nóvember 

Yfirferð á nafnorða könnun.  
Undirbúningur fyrir dag íslenskrar tungu.  
Auka: Vinna frjálst í orðspor 

 9. nóvember – 
Skipulagsdagur 
10. nóvember – 
Skipulagsdagur 
11. nóvember – Annarleyfi 

14. – 18. 
nóvember 

Orðaleikur og sprell 
Þriðji smellur bls. 36-37 

Þriðji smellur: Sjálfsrækt  16. nóvember – Dagur 
íslenskrar tungu 
17. nóvember - 
Foreldradagur 

 

 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar.  

 


