
Námsáætlun Helgafellsskóla veturinn 2022 – 2023

Heiti verkefnis eða námsgreinar:   Enska

Árgangur: 7. bekkur Námsgreinar: Enska

Tímabil: Skólaárið 2022 - 2023 Kennarar: Katrín, Helga Lára og Berglind

Lykilhæfni:
Tjáning og miðlun

● Tjáð hugsanir sínar, hugmyndir og tilfinningar á skipulegan, skýran og viðeigandi hátt.
Sjálfstæði og samvinna

● Tekið frumkvæði í námi sínu og verið sjálfstæður og ábyrgur í vinnubrögðum
● Gert sér grein fyrir hvernig hann nýtir styrkleika sína og hefur skýra sjálfsmynd
● Unnið með öðrum og tekið á jákvæðan hátt þátt í samskiptum og lagt sitt af mörkum í uppbyggilegu samstarfi sem tengist námi og

félagsstarfi innan skóla.
Nýting miðla og upplýsinga

● Nýtt fjölbreytta miðla og hjálpartæki á ábyrgan hátt við að leita upplýsinga og til stuðnings í námi sínu.
Ábyrgð og mat á eigin námi

● Gert sér grein fyrir hvernig hann getur hagnýtt sterkar hliðar sínar á skapandi hátt í námi og haft skýra sjálfsmynd. 2
● Skipulagt og borið ábyrgð á eigin námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum aðalnámskrár, skipulagt og endurskoðað með tilliti til mats á árangri

Rík áhersla er lögð á lykilhæfni og verður hún hluti af námsmati í stærðfræði. Nemendur þurfa því að hafa lykilhæfni í huga í öllu námi. Þannig gætu til dæmis
óvönduð vinnubrögð, vanvirkni í hópastarfi, skortur á frumkvæði o.s.fr. haft áhrif á námsmat nemenda.
Hæfniviðmið námsgreina:

Við lok 7. bekkjar getur nemandi:
● Skilið talað mál um efni er varðar hann sjálfan, áhugamál hans og daglegt líf þegar talað er skýrt og áheyrilega
● Skilið í meginatriðum samtöl og viðtöl um efni tengt daglegu lífi og efni sem tengist viðfangsefnum námsins og nýtt sér í ræðu og riti,
● Hlustað eftir einstökum nákvæmum atriðum þegar þörf krefur, eins og t.d. tilkynningum og leiðbeiningum við kunnuglegar aðstæður og

brugðist við með orðum eða athöfnum.
● Lesið sér til gagns og ánægju auðlesna texta af ýmsum gerðum um daglegt líf og áhugamál sem innihalda algengan orðaforða og beitt

mismunandi lestraraðferðum eftir eðli textans og tilgangi með lestrinum,
● Lesið sér til gagns og gamans auðlesnar bækur og tímarit ætluð ungu fólki og fjallað um efni þeirra og skilið leiðbeiningar og upplýsingar

um það sem snertir daglegt líf, t.d. tómstundir og ferðalög.
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● Tekið þátt í óformlegu spjalli um áhugamál sín og daglegt líf
● Bjargað sér við algengar aðstæður, t.d. í verslunum, á veitingastöðum og á ferðalögum,
● Notað málið sem samskiptamiðil í kennslustundum og undirbúið, tekið og veitt viðtal.

Lýsing verkefnisins og kennsluaðferðir:

Unnið verður að verkefnum bæði sem hópavinna og einstaklings.
Lesskilningur, hlustun, kynningar, málfræðiæfingar.

Námsgögn:

Action
Action Workbook A og B
Enskar málfræðiæfingar C
Aukaefni

Námsmat/skil á verkefni:

● Virkni og þátttaka í tímum
● Leiðsagnarmat og símat
● Kannanir og próf
● hópverkefni og kynningar


