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Kennsluáætlun
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Kennari: Pálmi Geir Ríkharðsson

Tímabil: haustönn/vorönn 2021-22

Hæfniviðmið
Hlustun:

● skilið talað mál um efni er varðar hann sjálfan, áhugamál og daglegt líf þegar talað er skýrt,
● skilið Í meginatriðum samtöl og viðtöl um efni tengt daglegu lífi og viðfangsefni námsins og nýtt sér í ræðu og riti
● fylgt þræði í aðgengilegu fjölmiðlaefni og efni menningar og getur sagt frá eða unnið úr því á annan hátt hlutum

og notað sér upplýsingarnar í eigin verkefni.
Lesskilningur:

● lesið og skilið stutta texta með grunnorðaforða daglegs lífs,
● fundið lykilupplýsingar í texta og nýtt sér í verkefnavinnu.
● lesið sér til gagns og gamans auðlesnar bækur og tímarit og fjallað um efni þeirra og upplýsingar um það sem

snertir daglegt líf,
Samskipti:

● tekið þátt í óformlegu spjalli um áhugamál sín og daglegt líf
● bjargað sér við algengar aðstæður, t.d. í verslunum, veitingahúsum og á ferðalögum
● notað málið sem samskiptamiðil í kennslustundum og undirbúið og tekið og veitt viðtal.
● sýnt fram á að hann er nokkuð vel samræðuhæfur um efni sem hann þekkir vel,

Frásögn:

● Sagt frá athöfnum í daglegu lífi og því sem stendur honum nærri á vel skiljanlegu máli
● greint frá og lýst atburðum og athöfnum með stuðningi gátlista, tónlistar, mynda o.s.frv.
● flutt einfalda undirbúna kynningu á efni sem tengist og flutt tilbúið eða frumsafnið efni,
● sagt hnökralítið frá reynslu, framtíðaráformum og eigin skoðunum

Ritun:

● skrifað samfelldan texta um efni sem hann þekkir, beitt grunnreglum málfræði og stafsetningar
● lýst í einföldu máli því sem næst honum er, fjölskyldu, áhugamálum, vinum og umhverfi.
● Skrifað einföld skilaboð, smáskilaboð og tölvupóst.
● skrifað mismunandi texta með stuðningi gátlista, hluta, tónlistar o.s.frv.

Menningarlæsi:

● sýnt fram á þekkingu menningarsvæðisins og skilur landfræðilegrar legu, staðhátta og þekktra staða

● sýnt fram á að hann þekkir til siða og hefða viðkomandi menningarsvæðis og borið saman við eigin menningu

● sýnt fram á að hann áttar sig á skyldleika erlenda málsins við íslensku eða önnur tungumál sem hann er að læra



Lykilhæfni.
● Sjá má lykilhæfni sem er metin hjá Grunnskóla húnaþings vestra hér

● https://grunnskoli.hunathing.is/static/files/lykilhaefni-vidmid-bara-toflur-.docx.pdf

●

Helstu námsbækur og gögn:
• Orðabækur á netinu:,snara.is , islex.dk, ordnet.dk
• EKKO hljóðbók má finna hér
• EKKO hlustunaræfingar má finna hér
• Grammatik 1 og 2
• Verkefni frá kennara

Námsmat:
Símat, tímavinna, stöðumat, málfræðikannanir og verkefni

Leiðsagnarmat:
● Kennaramat - kynning á verkefnavinnu
● Stöðumat úr námsbókum
● Leiðsagnarmat - smásögur
● stöðumat, málfræðikönnun

Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið

september -
nóvember

Vikuferð til Danmerkur - Hópavinna
Ekko lesbók og vinnubók
• Skoleliv

• Stöðumat

október -nóvember Grammatik - málfræði

• sagnorð

• beyging sagnorða

• stöðumat málfræði

Desember- Janúar Ekko lesbók og vinnubók

• Sport og motion

•Stöðumat

https://snara.is/
https://islex.arnastofnun.is/dk/
https://ordnet.dk/
https://mms.is/namsefni/ekko-hljodbok
https://mms.is/namsefni/ekko-hlustunaraefingar


desember Kvikmynd og jólaþema

janúar Scooter léttlestrarbók og verkefni

Grammatik - málfræði

•lýsingarorð

•Stöðumat- málfræði

febrúar Þekktir Danir - Hópavinna

febrúar - mars EKKO lesbók og vinnubók

• Spis dig glad

• stöðumat

mars - apríl EKKO lesbók og vinnubók

• Spis dig glad

• stöðumat

apríl -maí Smásaga og verkefni tengd henni

Grammatik- málfræði

•Forsetningar

•Persónufornöfn

•eignarfornöfn

maí Þema um Danmörku, kvikmynd og samtalsæfingar


