
Kennsluáætlanir

Grunnskóli Húnaþings vestra
Góður skóli – gjöful framtíð

Kennsluáætlun

Námsgrein: Danska

Bekkur/hópur: 6 .bekkur

Kennari: Pálmi Geir Ríkharðsson

Tímabil: haustönn/vorönn 2022-23

Hæfniviðmið
Hlustun:

● Skilið það mál sem notað er í kennslustofunni og brugðist við með orðum eða athöfnum,
● Fylgt meginþræði í einföldum frásögnum um kunnuglegt efni með stuðningi, t.d. af myndum,

hlutum og notað sér upplýsingarnar í eigin verkefni.

Lesskilningur:

● lesið og skilið stutta texta með grunnorðaforða daglegs lífs,
● fundið afmarkaðar upplýsingar í einföldum texta og nýtt sér í verkefnavinnu.

Samskipti:

● tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið samtalsæfingar,

Frásögn:

● Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, áhugamálum á einfaldan hátt.
● endursagt og lýst atburðum á einfaldan hátt með stuðningi hluta, mynda, tónlistar o.s.frv.

Ritun:

● skrifað stuttan og samfelldan texta um efni sem tengist honum persónulega
● lýst í einföldu máli því sem næst honum er, fjölskyldu, áhugamálum, vinum og umhverfi.

Menningarlæsi:

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



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:
● Start- lesbók og vinnubók
● ýmis verkefni frá kennara
● verkefni, myndefni og leikir á netinu tengd kennsluefni
● veforðabækur: islex.dk, ordnet.is, snara.is

Námsmat:
Símat: tímavinna, stöðumat , verkefnavinna tengd hæfniviðmiðum verða unnin jafnt og þétt yfir
veturinn.

Leiðsagnarmat:

● leiðsagnarmat - verkefnavinna
● stöðumat úr kennslubók
● kennaramat -verkefnavinna
● stöðumat úr kennslubók

Ágúst Upprifjun á því efni sem unnið var með í fyrra

September. Byrjum að vinna í Start á bls. 10 í lesbók og bls.17. í
vinnubók.



Október

Start.

Nóvember

Uppbrotsdagar

Uppbrotsdagar + árshátíð.

●

●

Desember

Jólaþema + Start kláruð

●

●

Janúar

6

● Bókin Smart afhent.

●

●



Febrúar

● Smart

●

●

●

Mars

●

Páskaþema + smart

●

Apríl

Páskar

●

Páskafrí 3-10.

Smart

Maí

Eurovision þema

●

●


