
Áætlun í ensku í 7. bekkur – miðönn 2022-23 

 

Á mánudögum eru tveir tímar, þar vinnum við í Yes we can (YWC) og á miðvikudögum er einn 

málfræði/ritunartími. Kennari: Sigrún Jónsdóttir 
Námsefni: Yes we can, lesbók og vinnubók, Málfræðihefti 1 miðönn(Coco) og glósubækur. 
Frílestrarbók af bókasafni. 

Vika Námsefni Heimavinna 

nóv. 

 

14. nóv. 

16. nóv. 

Dagur hinna dauðu – horft á Disney myndina Coco og unnin 

verkefni uppúr henni.  

Skoðaðir vefir eins og anglomanacy.pl og Play with English inn á 

mms. is o.fl. Munið aðganginn að YWC á mms (nemandi/nemandi) 

Dagur íslenskrar tungu – hlustað í sal. 

Munið að nota orðabækur 

á vef.  

Virkni og 

sjálfsbjargarviðleitni gildir 

15%. 

21. nóv. 

23. nóv. 

YWC Lesbók 40-45 Vinnubók 42-44/ hálfur hópur bókasafn 2x 

Vinna í Coco heftinu/ritunarverkefni  

Fylgja tímaáætlun, alltaf, 

hér til vinstri. Bæði í Yes we 

can og hefti.  

28. nóv. 

30. nóv. 

YWC Lesbók 46-49 Vinnubók 45-47 

Vinna í Coco heftinu/ritunarverkefni 

Fylgja tímaáætlun, alltaf, 

hér til vinstri. Bæði í Yes we 

can og hefti.  

5. des. 

7. des. 

YWC Lesbók 50-53 Vinnubók 48-51 

Skil á hefti um Coco (gildir 20%)  

Fylgja tímaáætlun, alltaf, 

hér til vinstri. Bæði í Yes we 

can og hefti.  

12. des. 

14. des. 

YWC Upprifjun úr 4. kafla 

Jólaverkefni- jólalög /jólafrí 19. des. 

Fylgja tímaáætlun, alltaf, 

hér til vinstri. Bæði í Yes we 

can og málfræðihefti. 

4. jan. Nýársritun 40. mín.  

9. jan. 

11. jan. 

YWC  Upprifjun úr 4. kafla 

Tímakönnun úr kafla 4 í Yes we can (gildir 20%) 

Vinnubók/áætlun (15%) 

 

Fylgja tímaáætlun, alltaf, 

hér til vinstri. Bæði í Yes we 

can og málfræðihefti. 

16. jan. 

18. jan. 

YWC Lesbók 54-57 Vinnubók 54-56 

Málfræði - ing 

Fylgja tímaáætlun, alltaf, 

hér til vinstri. Bæði í Yes we 

can og málfræðihefti. 



                                                                                      

• Ef áætlun hverrar viku klárast ekki í skólanum þá þarf að klára hana heima. 

• Til einkunnar eru prófin úr Málfræðinni og Yes we can, vinna í vinnubókum og heftum. Einnig 

eru sjálfstæð vinnubrögð s.s við að leita sér bjargar metin og viðhorf nemenda og samvinna við 

aðra. 

• Annað kennsluefni eru verkefni að eigin vali úr Portfolio bókum, verkefni á rafrænu 

formi og frílestrarbækur. 

 

 

23. jan. 

25. jan. 

YWC 58-60 Vinnubók 57-60 

Málfræði: þátíð 

Fylgja tímaáætlun, alltaf, 

hér til vinstri. Bæði í Yes we 

can og málfræðihefti. 

30. jan. 

1. feb. 

YWC 61-65 Vinnubók 61-63 

Málfræði: þátíð 

Fylgja tímaáætlun, alltaf, 

hér til vinstri. Bæði í Yes we 

can og málfræðihefti. 

6. feb. 

8. feb. 

Könnun úr kafla 5 YWC og málfræði 20% 

Spil/samræður     

Samvinna og þátttaka gildir 10% í verkefnum annarinnar 

Fylgja tímaáætlun, alltaf, 

hér til vinstri. Bæði í Yes we 

can og málfræðihefti. 


