
Skólaárið 2022 – 2023

Námsgrein: Enska Bekkur 7. bekkur Kennari/kennarar Anna Lovísa Þorláksdóttir

Hæfniviðmið Tímabil Leiðir Námsmat

Við komum til með að
þjálfa hlustun,
lesskilning og ritun
yfir allt skólaárið.
Áhersla verður lögð á
eftirfarandi
hæfniviðmið út árið.

- Nemandi getur skilið
einfalt mál er varðar
hann sjálfan og hans
nánasta umhverfi
þegar talað er skýrt.
-Nemandi getur skilið
það mál sem notað er
í kennslustofunni og
brugðist við með
orðum eða athöfnum.

-Nemandi getur lesið
og skilið stutta texta

Allt skólaárið.

Allt skólaárið.

Action les- og vinnubók.
Lestrarbækur - Matilda eftir Roald Dahl
Ipad verkefni
Kvikmyndir
Útprentað efni
Hlustunar æfingar
Ritunarbók

- Framsögn/kynning.

- Virkni.

- svara spurningum

- paravinna

- Lesa

- svara spurningum

- paravinna
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- Nemandi geti fundið
afmarkaðar
upplýsingar í
einföldum texta og
nýtt sér í
verkefnavinnu
-Nemandi getur lesið
sér til gagns og
gamans stuttar,
einfaldar bækur og
fræðsluefni fyrir börn
og unglinga og rætt
efni þeirra með
stuðningi kennara eða
skólasystkina.

-Nemandi getur spurt
og svarað á einfaldan
hátt um það sem
stendur honum næst
-Nemandi getur skipst
á upplýsingum um
efni tengt náminu

-Nemandi getur sagt
frá eða lýst sjálfum
sér, vinum, fjölskyldu,
áhugamálum og
nánasta umhverfi á
einfaldan hátt.

Allt skólaárið.
- Lesa

- svara spurningum

- paravinna



Skólaárið 2022 – 2023

-Nemandi getur
endursagt og lýst
atburðum eða reynslu
á einfaldan hátt með
stuðningi hluta,
mynda, tónlistar
o.s.frv.
-Nemandi getur
stafsett algeng orð
-Nemandi getur tengt
saman einfaldar
setningar.

-Nemandi geti skrifað
stuttan samfelldan
texta um efni sem
tengist honum
persónulega
-Nemandi getur lýst í
einföldu máli því sem
næst honum er,
fjölskyldu,
áhugamálum, vinum
og umhverfi
-Nemandi geti samið
stuttan texta frá eigin
brjósti með stuðningi
mynda, hluta,
tónlistar o.s.frv.

Allt skólaárið.

Allt skólaárið.

- Lesa

- svara spurningum

- umræður

- samtalsæfingar

- paravinna

- Lesa

- svara spurningum

- Ritun

- paravinna
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-Nemandi geti lýst í
einföldu máli því sem
næst honum er,
fjölskyldu,
áhugamálum, vinum
og umhverfi

-Nemandi getur sett
sér einföld markmið
og lagt mat á
námsframvindu með
stuðningi frá kennara
- Nemandi getur beitt
einföldum
námsaðferðum til að
auðvelda námið t.d
nýtt sér titil á texta
eða myndir til að
auðvelda skilning á
inntaki.
-Nemandi getur nýtt
sér hjálpartæki,
einfaldar
veforðabækur og
leitarvélar.

Allt skólaárið.

- Lesa
- svara spurningum
- paravinna

- Markmiðasetning


