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ENSKA

SEL Enska 7.bekkur 2018-2019

Kennarar: Sigríður Ósk Fanndal; Stella Stefánsdóttir 7

Lýsing

Í enskukennslu er lögð áhersla á hlustun, lesskilning, samskipti, frásögn, ritun, menningarlæsi og námshæfni. Megin tilgangur 
tungumálanáms er að nemendur öðlist alhliða hæfni til að nota tungumálið

Markmið:

Í enskukennslu er lögð áhersla á hlustun, lesskilning, samskipti, frásögn, ritun, menningarlæsi og námshæfni. Megin tilgangur 
tungumálanáms er að nemendur öðlist alhliða hæfni til að nota tungumálið. Unnið er samkvæmt hæfniviðmiðum 
aðalnámskrár grunnskóla, 2013. 

Til að þjálfa nemendur og stuðla að skapandi málnotkun í töluðu máli er mjög mikilvægt að fjölbreyttar aðferðir séu notaðar

Námsefni:

Build up 2, lesbók og vinnubók, ljósritað efni , málfræðiæfingar og munnlegar æfingar. 

Kennsluaðferðir:

Bein kennsla, hlutverkaleikir, heimildavinna, umræðu og spurnaraðferðir, leitaraðferðir, lausnaleitarnám. 

Námsmat:

Kannanir, verkefni, símat, lokapróf
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

SEL Enska 7. bekkur 2018-2019 - Hlustun

 Fylgt megin þræði í einföldum frásögnum og myndmiðlum  um kunnuglegt efni með stuðning, t.d. af myndum, 
hlutum og sagt frá eða unnið úr því. Unnið úr einstökum atriðum eins og t.d. tilkynningum og leiðbeiningum við 
kunnuglegar aðstæður og brugðist við með orðum eða athöfnum. 

 Skilið talað mál um efni er varðar hann sjálfan, áhugamál hans og daglegt líf. 

SEL Enska 7. bekkur 2018-2019

 Kunni tölur og þekki gang klukkunar með enskum orðum.

 Notað lykilorðaforða sem unnið hefur verið með í viðfangsefnum námsins og beitt eðlilegum framburði og 
áherslum.

 Hlustað eftir einstökum nákvæmum atriðum þegar þörf krefur, einsog t.d. tilkynningum og leiðeiningum við 
kunnuglegar aðstæður og brugðist við með orðum eða athöfnum.

  Bjargað sér við algengar aðstæður t.d. í verslun, á veitingastöðum og á ferðalögum.

 Samið texta þar sem ýmindunaraflið fær að njóta sín.

  Skipst á upplýsingum og skoðunum við skólasystkini og kennara um efni tengt náminu. 

SEL Enska 7. bekkur 2018-2019 - Lesskilningur

 Lesið sér til gagns og ánægju auðlesna texta af ýmsum gerðum um daglegt líf og áhugamál sem innihalda algengan 
orðaforða. 

 Skilið megininntak í aðgengilegum frásögunum dagblaða, tímarita og netmiðla og fjallað um efni þeirra. 

  Fundið lykilupplýsingar í texta í þeim tilgangi að nýta í verkefnavinnu.

SEL Enska 7. bekkur 2018-2019 - Samskipti

 Tekið þátt í óformlegu spjalli um áhugamál sín og daglegt líf. 

SEL Enska 7. bekkur 2018-2019 - Frásögn

 Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, áhugamálum og nánasta umhverfi á einfaldan hátt. 

 Tjáð sig nokkuð skipulega með undirbúið efni. 



Seljaskóli 2018-2019

  Flutt atriði, sagt stutta sögu eða lesið upp eigin texta sem nemandi hefur haft tækifæri til að æfa. 

SEL Enska 7. bekkur 2018-2019 - Ritun

 Skrifað stuttan samfelldan texta um efni sem nemandi þekkir. 

 Að nemendur læri að tjá eigin skoðanir og spyrja um álit annara, samið stuttan texta frá eigin reynslu. 

  Nemandi getur skrifað mismunandi gerðir af texta með stuðning við ítarefni.

 Þýtt stuttan samfelldan texta um almenn efni. 

SEL Enska 7. bekkur 2018-2019 - Námshæfni

 Sýnt frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum og farið eftir fyrirmælum.

 Nýtt sér eigin reynslu og þekkingu þegar kemur að því að tileinka sér nýja þekkingu. 

 Unnið sjálfstætt, með öðrum og undir leiðsögn og tekið tillit til þess sem aðrir hafa til málanna að leggja.

 Beitir lykilnámsaðferðum til að auðvelda skilning og notkun á tungumálinu og valið aðferðir sem hæfir 
viðfangsefninu t.d. umorða ef hann vantar orð og lesið í aðstæður og getið sér til um hvaða samræður fara þar fram.

 Nýtt sér öll helstu hjálpartæki, s.s. ítarefni, orðabækur, leiðréttingarforrit og leitarforrit.  


