
Kennsluáætlun - veturinn 2021-2022

Bekkur: 7.bekkur Kennarar: Esther, Thelma, Þórey

Námsefni: Action, Málfræði B, Dock Action, vinnubók A og B , Heroes, Going places og Málfræði B, stílabók.

Metanleg hæfniviðmið GRV:
Nemandi getur:

Tími/dagar Metanleg hæfniviðmið Nám og kennsla Námsefni

23. - 27.
ágúst
Skólasetning 24.
ágúst

Action Enginn tími þessa viku

30. - 3.
sept.
Göngum í
skólann hefst 3.
sept.

Action Tími 1: Kynna námsefni vetrarins.
Allir að kynna sig stuttlega  til að heyra framburð og læra á þau
Action Lifestyle bls 26 -29, hlustun.
https://mms.is/namsefni/action-hljodbok
Horfa á myndbönd um öðruvísi íþróttir. Búin að setja skjal inn í
verkefnamöppu.
bls 24-26 í vinnubók

Tími 2: Fara yfir blaðsíður 24-26 í vinnubók.

Klára að horfa á myndböndin ef eitthvað var eftir.
Lifestyle , Parkour bls 30-31.

https://im.infomentor.is/Assessment/ManageMatrixTemplate/ViewMatrixTemplate/4030
https://mms.is/namsefni/action-hljodbok


Vinnubók bls 29 - 30. Sýna myndband um Parkour. Spjall.
https://www.youtube.com/watch?v=2vfoyY9lshI

6. - 10.
sept.

Tími 1: Did you know bls 32-33. Lesa fun facts. Taka hlustunaræfingu
bls: 7 í vb. Ethan and Melinda.
https://mms.is/namsefni/action-hlustunaraefingar
Vinna 1 eða  2 og 2 saman. Skrifa sturlaðar staðreyndir bls 32-33.
Skrifa niður á aðra hlið og þýða á hina hliðina. Myndskreyta.
(þykkt blað, gera spjöld, hengja upp á vegg/ á snúru)

Tími 2:   Heroes, What is a Hero? bls 2-3. Ræða.
Glósa úr bláa rammanum bls. 2 í gulu stílabók.
Hlusta á lagið  Heroes með David Bowie.
https://www.youtube.com/watch?v=lXgkuM2NhYI

We are the Champions bls 8 - 9.  Lag með eyðufyllingu.
Þórey prentar út.
https://www.youtube.com/watch?v=04854XqcfCY

13. - 17.
sept.
Dagur ísl náttúru
er 15. sept.

Tími 1: Heroes bls 10-13.

Dýr bjarga fólki:
https://www.youtube.com/watch?v=gkyNhQ5Pmoo

Svo sýna þeim fréttir  um björgunaraðgerðir þar sem dýr eru hetjur .
t.d.:
https://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/stories-of-amazin
g-animal-heroes/

https://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/stories-of-amazin
g-times-wild-animals-saved-people-in-need/

https://www.youtube.com/watch?v=2vfoyY9lshI
https://mms.is/namsefni/action-hlustunaraefingar
https://www.youtube.com/watch?v=lXgkuM2NhYI
https://www.youtube.com/watch?v=04854XqcfCY
https://www.youtube.com/watch?v=gkyNhQ5Pmoo
https://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/stories-of-amazing-animal-heroes/
https://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/stories-of-amazing-animal-heroes/
https://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/stories-of-amazing-times-wild-animals-saved-people-in-need/
https://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/stories-of-amazing-times-wild-animals-saved-people-in-need/


https://brightside.me/article/these-six-beautiful-stories-of-true-anima
l-heroes-will-bring-tears-to-your-eyes-92255/

Tími 2:
Krakkarnir finna frétt um björgunaraðgerðir þar sem dýr eru hetjur.
Vinna svo með það í tíma.
Setja textann á google skjal og þýða á ísl fyrir neðan. Hafa textann
bæði á ensku og íslensku á sama blaði. Ekki google translate á allan
textann, það má bara fyrir eitt og eitt orð.
Lesa upp á ensku í næsta tíma
(Athuga hvort tölvustofan sé laus annars nota  bókasafn eða panta
chrome/spjöld)

20. - 24.
sept.
Evrópski
tungum.d.
26.sept

Tími 1: Klára  verkefni í Heroes um björgunaraðgerðir. Kynna
björgunarverkefnin (eða láta þau skila videoupplestri á flipgrid)

Tími 2: Nota rest af tíma til að klára að lesa upp fréttir um
björgunaraðgerðir.
Klára verkefni. Lesa upp.

27. - 1. okt. Action
Tími 1:
Heroes bls 14 og 15.
Gera verkefni, My superhero.
https://drive.google.com/file/d/0B8bQrnDeg_uKRHgtbS1hSVl0dms/vi
ew?usp=sharing

Tími 2:  Flytja verkefni

https://brightside.me/article/these-six-beautiful-stories-of-true-animal-heroes-will-bring-tears-to-your-eyes-92255/
https://brightside.me/article/these-six-beautiful-stories-of-true-animal-heroes-will-bring-tears-to-your-eyes-92255/
https://drive.google.com/file/d/0B8bQrnDeg_uKRHgtbS1hSVl0dms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8bQrnDeg_uKRHgtbS1hSVl0dms/view?usp=sharing


4. - 8. okt Action Tími 1:
Action, Iron Man bls 40 -42. Nemendur lesa sjálfir/eða hlustun??
Svara spurningum á bls 35 í vinnubók ( nem gera sjálfir)
könnun í skilningi (ekki vinna saman) Fara saman yfir í lokin, leiðrétta
svörin sjálf.

Sumir ráða alls ekki við þennan texta þannig að það er spurning um að
hafa léttari texta til taks

Tími 2: Klára

11. - 15.
okt.
Starfsdagur 15.
okt

Action Tími 1: Málfræði B Kafli 1. Muna að fara yfir. Taka próf 1 í Málfræði.

Tími 2:
Halloween verkefni

18. - 22.
okt.
Vetrarfrí 18. og
19. okt.

Action Málfræði B og uppsóp.

25. - 29.
okt.

Action Tími 1: Málfræði B Kafli 1. Muna að fara yfir. Taka próf 1 í Málfræði.

Tími 2:
Halloween verkefni

1.- 5. nóv. Action Tími 1: Heroes - Lagið Hero með Mariah Carey. Hlusta og þýða lagið. 2
og 2 saman. Helmingur af hópnum þýðir fyrri hlutann og hinn þýðir
seinni hlutann. Nota A3 karton og brjóta í “fataskáp” :)  innan í annarri



“hurðinni” er enskur texti, hinni “hurðinni” er íslenskur, teikna mynd í
miðjuna og skreyta framhliðar - merkja með nafni og heiti lags.

8. - 12.
nóv.
8.Baráttud.gegn
einelti
Vinavika/vina-
dagur

Ready for Action Tími 1: Málfræði B kafli 2. Fara yfir reglurnar og vinna í bókinni.

Tími 2: Málfræði B fara yfir málfræðina, hvort sé rétt hjá öllum. Svo
próf úr kafla 2.  Klára ef einhver átti eftir að lesa upp textann.

15. - 19.
nóv.
Dagur íslenskrar
tungu 16. nóv.
Dagur
mannréttinda
barna 20. nóv.

Ready for Action Klára verkefni síðustu vikna. Uppsóp.  Má svo vinna í Hickory,
dickory, dock.
Athuga að próf 2 sé komið inn á mentor.

22. - 26.
nóv.

Ready for Action Tími 1: Hlusta á Action - unsolved mysteries bls 54-58 - fara á staðina
með google maps og byrja að vinna með það.

Skipta nemendum í  2-3 ja  manna hópa og deila “Unsolved mysteries”
textum á hópana. Hóparnir vinna veggspjöld - skrifa 5 staðreyndir á
ensku og þýða á íslensku. Prenta út myndir og merkja inn á kort hvar
sagan gerist.
Leyfa þeim að prenta út myndir (deila til okkar)  og/eða myndskreyta.
Prenta í lit.

Tími 2:
Klára veggspjöldin
Klára unsolved mysteries

29.- 3. des.
Fullveldisdagur
1. des

Ready for Action Fyrri tíminn:
Klára unsolved mysteries veggspjöldin og flytja verkefnið. Ég geri
verkefni á mentor.



Próf úr málfræði  fyrir jólafrí . Próf 1-3

6. - 10.
des.

Ready for Action
Tími 1. lesbók bls. 44-46 og vb. 40-43.

13. - 17.
des.
Litlu jól 17. des

Ready for Action
Smiðjudagar Miðstig ?

Jólafrí

3. - 7. jan.
Starfsdagur 3. jan

Ready for Action Tími1:
Hlusta á strange crimes með þeim bls 59-60. Stoppa eftir
hvern texta og fara yfir erfið orð og ath hvort þau skilji
sögurnar.  Vinna bls 53 og 54 í vinnubók
https://mms.is/en/namsefni/action-hljodbok

Tími 2: A favour from a friend LB  bls 63 og VB bls 56-57. Málfræði
kafli 3. Fara yfir og próf 3.

10. - 14.
jan.

Ready for Action
Tími 1: The milk bls 65-67 LB og vinnubók bls 57-58 að crossword
puzzle

https://mms.is/en/namsefni/action-hljodbok


Tími 2: lesbók bls. 68-70 og vinnubók 58-59

17. - 21.
jan.

Ready for Action Fyrri tími:
Hidden people bls 71-72 og próf.

Seinni tíminn:
Action, Contacting aliens bls 61-62 í lesbók. Láta tvo og tvo vera
saman og leiklesa saman. Koma upp á töflu og lesa.

24. - 28.
jan.

Ready for Action Fyrri tími:
Hlustunaræfing lagið Shotgun
https://www.youtube.com/watch?v=v_B3qkp4nO4

https://docs.google.com/document/d/1cqnqEpGjYMvJD_HX9ye9rU
Uc-ExNwXJ3V9_3QrTV4jY/edit?usp=sharing

Seinni tími:
ÆFING fyrir upplestrarkeppni.

31. - 4. feb.
Dagur
stærðfræðinnar 5.
feb.

Ready for Action Fyrri tími:
Málfræði B kafli 4.
Fara yfir kafla 4 og taka próf 4 og setja á mentor
KOMIÐ verkefni inn á mentor fyrir kafla 4.

Tími 2
Hlustunaræfingar í Action vinnubókinni bls 51 og svo bls 49 og
50 …
https://mms.is/en/namsefni/action-hlustunaraefingar

Hlustunaræfingar sem fylgja þessum kafla:

https://www.youtube.com/watch?v=v_B3qkp4nO4
https://docs.google.com/document/d/1cqnqEpGjYMvJD_HX9ye9rUUc-ExNwXJ3V9_3QrTV4jY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cqnqEpGjYMvJD_HX9ye9rUUc-ExNwXJ3V9_3QrTV4jY/edit?usp=sharing
https://mms.is/en/namsefni/action-hlustunaraefingar


the robbery, where is the thief, who is who

7. - 11. feb.
Foreldrafundadag
ur 10. feb.

Ready for Action
Fyrri tími: Málfræði kafli 5.  Fara svo yfir á töflu og taka próf 5.

Seinni tími: Foreldrafundur

14. - 18.
feb.
Vetrarfrí 17. og
18. feb.

Ready for Action Fyrri tími: Action , All kinds of fame , hlusta á texta bls 98-104 ræða
og hlusta á lög eftir tónlistarfólkið.

Seinni tími: Action workbook bls 24-26

21. - 25.
feb.
Starfsdagur 21.
feb.

Ready for Action Fyrri tími: Vetrarfrí

Seinni tími:FAME. Vinnubók B fylla inní texta bls. 32-33. Taka og fara
yfir.
https://www.youtube.com/watch?v=2COKt6DqSaQ
Svo lesbók bls. 110-111 Halldór Laxness. VB. 34.
Svo vinnubók bls. 35 What do you watch? og niður 37.

28. - 4.
mars
28. feb bollud
1.mars. sprengid
2.mars öskud.
Vetrarfrí 18. og
19. feb.

Ready for Action Fyrri tíminn: Who is your favourite musician ?  (texti + mynd)  Klára
svo heima og æfa flutninginn.

Seinni tími: Kynningar á My favourite musician.

7. - 11.
mars

Ready for Action Fyrri tími: Musician verkefni. Flytja fyrir bekkinn.

Seinni tími: Movies to remember lesbók 112-115
Vinna bls. 35 í Vinnubók B. Einnig hægt að gera 37 efst ef tími er til.

https://www.youtube.com/watch?v=2COKt6DqSaQ


14. - 19.
mars
14.dagur
stærðfræðinnar
smiðjudagar
15-17.

Ready for Action Fyrri tíminn:
Horfa á ET

Seinni tíminn:
Klára ET og Byrja á Movie review bls 115 í Lesbók, gera þannig um
myndina.

21. - 25.
mars

Ready for Action Fyrri tíminn:
Klára movie review og skila til kennara.

Seinni tími:
Málfræði 6. kafli. Fara yfir og svo próf 6.
Show and tell í næsta tíma, koma með hlut og segja frá í nokkrum
setningum. Æfa sig um páskana.

28. - 1. apríl
Starfsdagur 6.
apríl

Ready for Action Fyrri tími:
Show and tell. Verkefni á mentor til námsmats.

Seinni tími: Málfræði kafli 7 og 8.

4. - 8. apríl Ready for Action Fyrri tími: Action , Travel and culture bls 122 - 127. Hlusta og fara
yfir. Workbook B bls 42-45.

Seinni tími: Málfræði kafli 9, Hlustun á bls 52 í Action workbook B.



PÁSKAFRÍ

18. - 22. apríl
Annar í páskum
18.apríl
Sumardagurinn fyrsti
21. apríl.
Starfsdagur 22.apríl

Ready for Action Fyrri tími: Going Places bls 4-5 UK , horfa á Britain got Talent.
Skoða Google earth
Seinni tími: Going Places hlusta á bls 6 og 7. Paraverkefni - Hvað
þarftu að taka með í ferðalag?

25. - 29. apríl Ready for Action Fyrri tími: Going Places bls 8 og 9. Verkefnablað byrja á  vegabréfi.

Seinni tími: Taka myndir fyrir vegabréf. Halda áfram með vegabréf.

2. - 6. maí Ready for Action FERÐAVERKEFNI TIL NÁMSMATS.
Fyrri tími: Lesa upp stíl, nemendur skrifa niður. Varpa svo textanum á
skjáinn og láta alla fara yfir hjá sér. Fara með textann heim, æfa sig að
lesa hann upp og lesa fyrir kennarann.
Meta framburð við upplesturinn - láta þau vita að þetta sé til
námsmats.

Textinn sem á að vinna með:
Policemen and firemen have dangerous jobs. They risk their lives in
emergency situations, but they have special training and know
what to do.

Seinni tími: Nemendur fara eitt og eitt og lesa textann fyrir kennara.
Hlusta á upplestur á textanum frá síðustu viku - fara með nemendur í
milliherbergi. Hinir horfa á einhvern þátt á meðan.
Námsmat á mentor.



9. - 13. maí Ready for Action Fyrri tími: Action vinnubók B bls 10.  Nemendur lesa viðtölin á bls 10
-11. Fara svo fram og spyrja einhvern fullorðinn sömu spurninga.
Svara svo spurningunum um sig sjálf og æfa sig heima fyrir
morgundaginn (munnlegt próf).

Seinni tími: Setja þátt á og hvert og eitt fer fram í munnlegt próf og
svara spurningum um sig sjálf.

16. - 20. maí
Námsmati lokið 16.
maí
Lokaverkefni 10.b
hefst

Ready for Action
Fyrri tíminn: Hlusta á fyrsta kafla bls. 24 og annan kaflann 48 um
Frankenstein og spjalla og þýða úr honum.

Seinni tími: Hlusta á 3 bls. 75 og 4. kaflann 96 um Frankenstein +
umræður um kaflana. (sjá hvort síðasti kaflinn náist með)
Klára Frankenstein. Byrja á setningarbútum, teikna myndir verkefni.
Gera myndasögu. Klára myndasögur.

23. - 27. maí
Uppstigningardagur
26. maí

Ready for Action

30. - 3. júní
Öðruvísi dagar 31. -
3. júní.
Skólaslit eh 3. júní.

Ready for Action

6. - 10. júní
6.Annar í hvítasunnu
8.-9.Starfsdagar

Ready for Action



Sumarfrí


