
 

Kennsluáætlun haust 2022 

Danska 7. bekkur 

 

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

Tungumál eru lifandi námsgrein þar sem eðlilegt er að taka inn málefni líðandi stundar því getur áætlunin tekið breytingum. 

 

Kennarar: Ásrún Helga Kristinsdóttir og Valdís Inga Kristinsdóttir 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

 

22. – 26.ágúst 

Skólasetning/viðtöl 

23.ágúst 

 

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

 

Fjalla um málið 
 
Landið skoðað á korti 
Merkir staðir 

Unnið í fagamöppu 

START vinnubók bls. 3 - 4 

 

 

29. ágúst – 

2.sept. 

 

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 fagamöppu 

Lesbók bls 3 - 5 

START vinnubók bls. 3 – 8 
 
Námsleikur úr lesefni 

 

 



 

5. – 9. sept. 

 

Líkaminn minn 

Farið í einfaldar setningar 

Samskiptaæfingar 

 

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 og skrifa 
líkamsheiti við teikninguna 

 

12. – 16.sept.  

 

Áfram unnið með 

líkamsheiti 

Unnið með fleirtöluorð 

Verkefni tengd  líkamanum 

 

Unnið í fagamöppu 

Begynd uden bog - talkatten 

Lesbók bls 9 – 10 

 

    

    19. – 23. sept. 

Starfsdagur mán 

19.sept. 

 

Líkaminn 

Løbehistorie – Óli prik 

 

Tölurnar 

 

 

Lesbók notuð til aðstoðar 

 

 

Læra tölurnar 1 – 10 

 

Lesbók bls. 11 

START vinnubók bls. 14-19 

 

Snúsnú – talið á dönsku 

 

 

 

 

26. – 30. sept. 

 

Mit 50/50 liv 

Fatnaður og litir 

 

Unnið með sjónvarpsþátt (2 þættir) 
 
Unnið með orðaforða tengdum 
fötum 

 

Lesbók bls. 12-13 

START vinnubók bls. 20-22 

Unnið í fagamöppu 

 

 

 

 

3. – 7. okt. 

Fatnaður og litir Unnið með orðaforða tengdum 
fötum 

Lesbók bls. 14-17 

START vinnubók bls.  24-30 

 

 



 

10. – 14. okt.  

 

 

Dagarnir 
 
Smásagan Er det en lort 
 

 
 
Smásaga lesin og verkefni unnið í 
lokin 

Lesbók bls. 18 

START verkefnabók bls.  31 

Unnið í fagamöppu 

Fataleikur - ferðataska 

 

 

17. – 21. okt. 

Þemadagar 

mið/fim/fös 

 

 

Mit 50/50 liv 
 
Talað mál 

Horft á danskan sjónvarpsþátt  
 
Samskiptaæfingar 

Námsleikir 

 

 

24. – 28. okt.  

Vetrafrí 24. og 25. okt 

 

Fjölskyldan  
 

 

Unnið með orðaforða tengdum 
fjölskyldunni  

 
 

Lesbók bls. 19 

START vinnubók bls. 32-33 

Unnið í fagamöppu 
 
Minnisleikur - smáhlutabox 
 

 

31. okt – 4. nóv. 

Fjölskyldan  
 
 
Læra tölurnar 11-20 
 
 

Unnið með orðaforða tengdum 
fjölskyldunni  

Bingó tölurnar frá 1-20 

Lesbók bls. 20-21 

START vinnubók bls. 34-36 

Unnið í fagamöppu 

 

 

7. -11. nóv.  

 

Fjölskyldan  
 
 
 
Lýsingarorð 

Unnið með orðaforða tengdum 
fjölskyldunni  

 
Unnið með lýsingarorð tengdum 
fjölskyldunni 

Lesbók bls. 22-23 

START vinnubók bls. 37-42 

Unnið í fagamöppu 

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

14. – 18. nóv.  

 Reykir 
 

Reykir 

 



 

21. – 25. nóv.  

Starfsdagur  

22.nóvember 

Fjölskyldan Einstaklingsverkefni um 
fjölskyldunaa – frjáls aðferð – skila 
afurð til kennara sem metur á 
Mentor 

 

  

28. nóv – 2.des.  

 
Kahoot úr START 
 
Mit 50/50 liv 

Unnið með lýsingarorð og 
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 

 

5. – 9. des.  

 

 

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

Karlas kabale  

12. – 16. des.  

 

Jólaþema 

 

R 

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

Ljósrit frá kennara Jólaþema 

 

19. – 23.des. 

Litlu jól 19.des 

Jólafrí 20 – 23.des. 

 

 

   Jólafrí 
 

 

     

 

 

    26. – 30. des.  

    



Jólafrí 

 

 

 

2. – 6. janúar 

Jólafrí 2.jan 

Starfsdagur 3.jan 

 

Jól og áramót 

Árstíðirnar 

Spjaldtölvuverkefni 

 

 

Unnið með orðaforða tengdan 
jólum og árstíðunum 

Lesbók bls. 24-25 

START vinnubók bls. 43-45 

Fagabók 
 
Ljósrit frá kennara 

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

 

9. – 13. 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 

 

16. – 20. janúar 

Heimilið Unnið með orðaforða tengdan 
íbúðarhúsnæði og heimili 

Lesbók bls. 28-29 

START vinnubók bls. 52-56 

 

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

 

23. – 27. janúar 

Heimilið Unnið með orðaforða tengdan 
íbúðarhúsnæði og heimili 

Lesbók bls. 30-33 

START vinnubók bls. 57-65 

Heimaverkefni um herbergið 

 

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

 

Námsmat:  Sjá hæfnikort á mentor 



A   B+  B  C+  C og  D 

Til dæmis um matið er A framúrskarandi hæfni,  B góð hæfni og C sæmileg hæfni. 

 

 


