
Kennsluáætlanir

Grunnskóli Húnaþings vestra
Góður skóli – gjöful framtíð

Kennsluáætlun

Námsgrein: Danska

Bekkur/hópur: 8.bekkur

Kennari: Pálmi Geir Ríkharðsson

Tímabil: haustönn/vorönn 2021-22

Hæfniviðmið
Hlustun:

● Skilið einfalt mál er varðar hann sjálfan og hans nánasta umhverfi þegar talað er skýrt,
● 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.
● lesið sér til gagns og gamans stuttar, einfaldar bækur og fræðsluefni fyrir börn og unglinga

Samskipti:

● spurt og svarað á einfaldan hátt um það sem stendur honum næst,
● tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið samtalsæfingar,

Frásögn:

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

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:
• Orðabækur á netinu:,snara.is , islex.dk, ordnet.dk
• Tak hljóðbók má finna hér
• Tak verkefnabók/rafbók má finna hér
• Tak hlustunaræfingar má finna hér

Smart lesbók og vinnubók

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 - október Verkefni frá kennara
Tak: lesbók og vinnubók
• Hjemmet

• Stöðumat 1

• tölurnar

október -nóvember Smart: lesbók vinnubók

Málfræði - Grammatik

• nafnorð

• Um óákveðinn greini og kyn nafnorða

Stöðumat - málfræði

Nóvember -
desember

Tak: lesbók og vinnubók

• Hjemmet

https://snara.is/
https://islex.arnastofnun.is/dk/
https://ordnet.dk/
https://mms.is/namsefni/tak-grunnbok-rafbok
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/takopgaveboga/#6
https://mms.is/namsefni/tak-hlustunaraefingar-a


• Stöðumat 2

desember Pinligt smásögur og kvikmynd

janúar - febrúar Tak: lesbók og vinnubók

Dönsk vörumerki - hópavinna

mars Málfræði - Grammatik
• Forsetningar
• Persónfornöfn
• Stöðumat -málfræði

mars - maí Tak: lesbók og vinnubók

• Mod er mange ting

• Stöðumat 4

maí Kvikmynd
Málfræði- Grammatik
• Spurnarorð
• Eignarfornöfn
• Töluorð


