
 

Danska 7. bekkur 

Haustönn 2018 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

Kennari: Arna Guðmundsdóttir 

VIKA 
VIÐFANGSEFNI                      

(efni sem fjallað er um) 
EFNISTÖK                                

(hvernig er unnið með efnið) 
NÁMSEFNI                                

(allt námsefni) 

ANNAÐ                         
(t.d. tímasetning 

kannanna) 

23. -24. ágúst 

22. Skólasetning 

Kynning  
10 góðar ástæður fyrir dönsku 
Danmörk skoðuð 
Grunnorð sem svipar til ísl. 

 

Fjalla um málið 
 
Landið skoðað á korti 
Merkir staðir 

Unnið í fagabók 

START vinnubók bls. 3 - 4 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

27. ágúst  - 31. 
september 

START kennslubók 

Hver er ég? 

Norðurlöndin 

Kynning á sérhljóðunum 
æ/ø/å/y 

 

Skrifa niður setningar  tengdar þeim 

Mynda einfaldar setningar í rituðu og 
töluðu máli 

Skrifa niður líkamsheitin 

Unnið í fagabók 

Lesbók bls 3 - 5 

START vinnubók bls. 3 – 8 
 
Námsleikur úr lesefni 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

3.-7. september 

 

Tölurnar 

Líkaminn minn 

Farið í einfaldar setningar 

Samskiptaæfingar 

 

Læra tölurnar 1 – 10 

Skrifa niður setningar  tengdar þeim 

Mynda einfaldar setningar í rituðu og 
töluðu máli 

Unnið í fagabók 

Lesbók bls. 6 – 8 

START vinnubók bls. 9 – 13 

Útikennsla – kríta líkamann 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 



 

10. -14. 
september 
16. Dagur  íslenskrar 
náttúru 

Líkaminn 

Tölurnar 

Mit 50/50 liv 

 

Verkefni unnin tengd  líkamanum 

Horft á danskan sjónvarpsþátt 

Unnið í fagabók  
START vinnubók bls. 14 – 17 

Lesbók bls 9 – 10 
 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

17. - 21. 
september 

20. – 21. samræmt próf 
ísl og stæ., 7. bekkur 

Líkaminn 

Fatnaður og litir 

Lesbók notuð til aðstoðar 

 

Lesbók bls. 11-12 

START vinnubók bls. 18 – 21 

Snúsnú – talið á dönsku 

Løbehistorie – Óli prik 
Samskiptaæfingar 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

24. – 28. 
september 

 

Kvikmynd Dönsk kvikmynd sýnd alla vikuna Min søsters børn i sneen 

Verkefni tengd kvikmynd 
unnin 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

1.- 5. október 

 

Fatnaður og litir Unnið með orðaforða tengdan fötum Lesbók bls. 13-15 

START vinnubók bls.  22-27 

Fataleikur - ferðataska 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

8. -12. október 

 

Fatnaður og litir 

 

Unnið með orðaforða tengdan fötum START verkefnabók bls.  24-27 

Lesbók bls. 14-15  

Fagabók 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

15. – 19. október 

19. vetrarfrí 

Fatnaður og litir 
 
Mit 50/50 liv 

Unnið með orðaforða tengdan fötum 

Horft á danskan sjónvarpsþátt 

START verkefnabók bls.  28-30 

Lesbók bls. 16-17 

Fagabók 
 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 



 

22.- 26. október 

22. vetrarfrí 

23. skipulagsdagur 

Fjölskyldan og dagarnir Unnið með orðaforða tengdan 
fjölskyldunni og dögunum 

 

Lesbók bls. 18-19 

START vinnubók bls. 31-33 

Fagabók 
 
Minnisleikur - smáhlutabox 
 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

29. okt -2. 
nóvember 

1. samskipta-dagur R e y k i r 

5. -9. nóvember 

8. Baráttudagur 
gegn einelti  

 

Læra tölurnar 11-20 
 
Fjölskyldan og dagarnir 
 
Mit 50/50 liv 
 
Upprifjun á efni í START 

Unnið með orðaforða tengdan 
fjölskyldunni og dögunum 

Upprifjun úr því efni sem farið hefur 
verið yfir, fyrir könnunina í næstu viku 
 
Horft á danskan sjónvarpsþátt 
 

Lesbók bls. 20-21 

START vinnubók bls. 34-36 

Fagabók 

 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

12. - 16. 
nóvember 
16. Dagur íslenskrar 
tungu 

Jeg!  Nemendur búa til kynningu um sig Nemendur notast við efni 
úr les- og fagabók til þess 
að gera sitt efni 

Könnun úr fyrri 
helming START  
(bls. 3-21 í START lesbók 
og 3-36 í vinnubók) 

19. -23. 
nóvember 

Jeg!  

 

Nemendur búa til kynningu um sig, 
val um framsetningu (kennari þarf 
að samþykkja) 

Nemendur notast við efni 
úr les- og fagabók til þess 
að gera sitt efni 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

26.- 30 
nóvember 

Kynning á Jeg! verkefni 
 
Ýmis verkefni 

Ljósrit frá kennara Nemendur vinna ýmis 
verkefni frá kennara 

Nemendur kynna 
verkefnið sitt 
(Val um framsetningu) 

3. - 7. desmeber 

 

Fjölskyldan og lýsingarorð 
 
Kahoot úr START 
 
Mit 50/50 liv 

Unnið með lýsingarorð orðaforða 
tengdan fjölskyldunni 
 
Horft á danskan sjónvarpsþátt 

Lesbók bls. 23 

START vinnubók bls. 40-42 

Fagabók 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 



 

10. - 14. 
desember 

 

Læra tölurnar 20-100 
 
Dönsk jólamynd 

Nemendur horfa á danska jólamynd 
og vinna verkefni úr myndinni og 
gæða sér á dönskum æbleskiver 

Karlas kabale  

17. – 20. 
desember 
20. Kennsla og Litlu jól 

Jólaþema Nemendur læra um danskar 
jólahefðir, vinna verkefni frá 
kennara og hlusta á dönsk jólalög 

Ljósrit frá kennara  

21. jólafrí 

     J Ó L A F R Í      

3.-4. janúar 

3. Skipulagsdagur 

Jól og áramót Nemendur segja frá jólafríinu sínu Ljósrit frá kennara  

7. – 11. janúar 

 

Árstíðirnar 

Spjaldtölvuverkefni 

 

Unnið með orðaforða tengdan 
árstíðunum 

Lesbók bls. 24-25 

START vinnubók bls. 43-45 

Fagabók 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

14. – 18. janúar Klukkan 

Klukkubingó 

Mit 50/50 liv 

Unnið með orðaforða tengdan 
klukkunni 

Lesbók bls. 26-27 

START vinnubók bls. 46-48 

Klukkubingó (bls. 48 í vb.) 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

 

Námsmat:   

 Sjá hæfnikort á Mentor 

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

 

Ath! Kennsluáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar  


