
 

Kennsluáætlun vorönn 2023 

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 og því getur áætlunin tekið breytingum. 

Kennarar: Ásrún Helga Kristinsdóttir og Valdís Inga Kristinsdóttir 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

16. – 20. janúar 

 

 

Árstíðir 

Smásaga 

Læra hugtök sem tengist árstíðum Bls. 24–25 í START lesbók 

Bls. 43-45 í START vinnubók 

Er det en lort? 

 
 
 

23. – 27. janúar 

25. jan -samskiptadagur 

Dagarnir - Klukkan Læra heiti dagana og mánuða 
ásamt klukkunni 

Bls. 26-27 í START lesbók 

Bls. 46-51 í START vinnubók 

 

 

30. janúar-3.feb 
 

Heimilið 

Talnaleikur 

Læra heiti á hlutum um heimilið 
 
Upprifjun á tölustöfunum 

Bls. 28–29 í START lesbók 

Bls. 52-53 í START vinnubók 

Bls. 15 í Begynd uden bog 

 

6. – 10. febrúar  
Heimilið 

Danskur sjónvarpsþáttur 

Læra heiti á hlutum um heimilið 
 
 

Bls. 30-31 í START lesbók 
 
Bls. 57-58 í START vinnubók 
Skyldig 

 

13. – 17. febrúar 
 

 

Heimilið 
Danskur sjónvarpsþáttur 
Þemaverkefni 

Læra heiti á hlutum um heimilið 
Þema um heimilið 
Kynning 

Bls. 32-33 í START lesbók         
Bls. 59-61 í START vinnubók    
Skyldig 

 

20. – 24. febrúar 

Öskudagur 22.feb 
Vetrarleyfi 23.-24.. feb 

Heimilið 
Danskur sjónvarpsþáttur 
Þemaverkefni 

Læra heiti á hlutum um heimilið 
Þema um heimilið 
Fastelavn 

Bls. 34 í START lesbók 

Bls. 62-65 í START vinnubók 

 



27. febrúar-3. mars 
Boliger Læra orðaforða um húsnæði Bls. 34 í START lesbók 

Bls. 62-67 í START vinnubók 

 

6. – 10. mars Húsaleikur Leikið með orðaforða sem við 
höfum lært 

Frá kennara  

13. – 17. mars 
16. mars -árshátíð 

nemenda 

Jeg Einstaklingsverkefni þar sem 
nemendur gera kynningu um sig 
sjálf, fjölskyldu áhugamál o.fl. 

Nemendur ráða framsetningu, 
hægt ð gera á plakat, slides, 
canva, bookcreator, nemendur 
mega einnig gera munnlega 
rafræna kynningu. 

 

20. – 24. mars 
Jeg Einstaklingsverkefni þar sem 

nemendur gera kynningu um sig 
sjálf, fjölskyldu áhugamál o.fl. 

 Skil á verkefni fyrir páskaleyfi. 

27. mars –  
31. mars 

 
Páskar og hátíð  

Nemendur fræðast um danskar 
páskahefðir, t.d. gækkebrev o.fl. 

 
Gögn frá kennara  

3. – 7. apríl         Páskaleyfi 

10. – 14. apríl 

 

 
Afmæli og veislur 
 
Danskur sjónvarpsþáttur 

 
Nemendur læra orðaforða 
tengdan afmælisdögum 

 
Bls. 35-36 í START lesbók 
 
Bls. 67-69 í START vinnubók 

 

17. – 21. apríl 
Starfsdagur 19.apríl 

Sumard. fyrsti 20. apríl  
Starfsdagur 21. apríl 

 

Kvikmynd Tempelriddernes skat Verkefni frá kennara  

24.- 28. apríl  
 

Kvikmynd Tempelriddernes skat Verkefni frá kennara  



1. – 5. maí 

Mörtuganga 2. maí 

Alls kyns leikir með 
tjáningu 

 Frá kennara  

8. – 12. maí  
  

Udeskole Unnið með orðaforða vetrarins í 
formi leikja 

Frá kennara  

15. – 19. maí 
Íþrótta- og leikjadagur 

17. maí 

Udeskole Unnið með orðaforða vetrarins í 
formi leikja 

Frá kennara  

22. – 26. maí 
 

Udeskole Unnið með orðaforða vetrarins í 
formi leikja 

Frá kennara  

29. maí – 2. júní 
Vorgleði 2. Júní 
Skólaslit 5.júní 

 

Udeskole Unnið með orðaforða vetrarins í 
formi leikja 

Frá kennara  

 

Námsmat:   
Námsmat: Meginuppistaða námsmats er byggð á símati þar sem verkefnaskil eru veigamikill þáttur í einkunnum nemenda. Þar sem málið er byrjendamiðað er 

aðaláhersla lögð á verkefni og vinnu í tíma. 

Lykilhæfni sem felur í sér m.a. vinnusemi, þrautseigju, ábyrgð og tjáningu er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok.   


