
 

(Danska 7. bekkur)  

Haust 2019 

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

Kennarar:  

VIKA VIÐFANGSEFNI                  

(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                

(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                

(allt námsefni) 

ANNAÐ                         

(t.d. tímasetning kannanna) 

23.-30. 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 verkefnamöppu  

2.-6. 

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 verkefnamöppu 

Lesbók bls 3 - 5 

START vinnubók bls. 3 – 8 

 

 

 

9.-13. 

september 

 

Tölurnar 

Líkaminn minn 

Farið í einfaldar setningar 

Bace boys 

Læra tölurnar 1 – 10 

Skrifa niður setningar  tengdar þeim 

Mynda einfaldar setningar í rituðu og 

töluðu máli  

Horft á danskan sjónvarpsþátt 

Unnið í verkefnamöppu 

START vinnubók bls. 9 – 15 

Lesbók bls. 6 – 9 

 

 

16.-20. 

september 

Líkaminn 

Tölurnar 

Skrifa niður tölurnar 11 – 20 

Unnin verkefni tengd  líkamanum 

 Unnið í verkefnamöppu 

START verkefnabók bls 16 – 19 
 



 
16. Dagur 

íslenskrar náttúru 
Lesbók bls 10 – 13 

 

23.-27. 

september 

START kennslubók 

Fatnaður og litir 

Tölurnar 20-100 

Bace boys  

Lesbók notuð til aðstoðar Unnið í verkefnamöppu  

START vinnubók bls 20 – 27  

Lesbók bls 12-15  

Danskir sjónvarpsþættir 

 

30. september-

4. október 

1. Skipulagsdagur 

Myndband / Kvikmynd Efni frá kennara Dönsk kvikmynd 

Verkefni  

 

 

 

 7.-11. október 

 

START kennslubók 

Fatnaður 

Upprifjun úr  því efni sem farið 

hefur verið yfir. 

 Upprifjun á efni í START START verkefnabók bls.  28-30 

Lesbók 16-17  

 

Unnið í verkefnamöppu 

 

14.-18. október 

 

START kennslubók 

Dagarnir  

Fjölskyldan 

 START lesbók bls. 18-21 

 Verkefnabók bls. 31-36 

 Unnið í verkefnamöppu 

 

21.-25. október         
23. 

Samskiptadagur 

Tónlistarmyndbönd –Spil-Þættir 

 

Texti af lögum 

Þýða eitt erindi 

 Myndband  

Unnið í verkefnamöppu 

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

28. október-1. 

nóvember 

Jeg!  

 

Nemendur búa til kynningu um sig, val 

um framsetningu (kennari þarf að 

samþykkja) 

Nemendur notast við efni úr les- og 

vinnubók til þess að gera sitt efni 

Nemendur skrifa um sig á 
dönsku og flytja 25% 



 
 28.-29. vetrarfrí        

4.-8. nóvember 

 

Jeg!  

 

Nemendur búa til kynningu um sig, val 

um framsetningu (kennari þarf að 

samþykkja) 

Nemendur notast við efni úr les- og 

vinnubók til þess að gera sitt efni 

Nemendur skrifa um sig á 
dönsku og flytja  25% 

11.-

15.nóvember       
11. Skipulagsdagur 

16. Dagur 

íslenskrar tungu  

Jeg!  

KVIKMYND 

Nemendur búa til kynningu um sig, val 

um framsetningu (kennari þarf að 

samþykkja) 

Nemendur notast við efni úr les- og 

vinnubók til þess að gera sitt efni 

Nemendur skrifa um sig á 
dönsku og flytja  25% 

18.-22. 

nóvember 

KVIKMYND Efni frá kennara Verkefni  

 

25.-29. 

nóvember 

START kennslubók 

Klukkan  

Farið í einfaldar setningar 

Skrifa niður setningar tengd efni lesbókar 

& einfalt talmál  

Start verkefnabók bls 46-48 

vinnubók 

Start lesbók bls. 26-27 

 

 

26.-30 

nóvember 

 

Start Kennslubók 

Fjölskyldan 

Árstíðir 

Bace Boys 

Unnið áfram með fjölskyldu og dýr 

Unnið með árstíðirnar 

 

Danskir sjónvarpsþættir 

Unnið í vinnubók 

START lesbók bls. 22-25  

vinnubók bls. 37-45  

 

 

2.-6. desmeber 

 

START kennslubók 

Fjölskyldan 

Jólin 

Unnið með orðaforða tengt jólum START lesbók bls. 20-21 

vinnubók bls. 34-36 

Unnið í verkefnamöppu 

 



 

9.-13. des. Kvikmynd 

Jólin 

 Myndband Karlas kabel & verkefni 

tengt því 
 

16.-20. 

desember 

20. Jólahátíð 

Kvikmynd 
Jólin 

 Myndband Karlas kabel & verkefni 

tengt því 

Unnið í verkefnamöppu 

 

21. desember 

     J Ó L A F R Í      

2.-3. janúar 

2. Skipulagsdagur 

 

START kennslubók 

Verkefni frá kennara 
Skrifa niður setningar tengd efni lesbókar & einfalt talmál  

Start verkefnabók bls 30-33 

Fagabók  

Start lesbók bls. 18-19 

 

Verkefni frá kennara Verkefni frá kennara 
 

6.-10. janúar 

 

START kennslubók 

 Heimilið 

 

Unnið með orðaforða tengdum heimilinu 

Start lesbók bls 28-29 

Start verkefnabók bls 52-56 

Unnið í verkefnamöppu 

 

13.-17. janúar START kennslubók 

 Heimilið 

 

Unnið með orðaforða tengdum heimilinu 

Start lesbók bls 30-32 

Start verkefnabók bls 56-61 

Unnið í verkefnamöppu 

 

 

 

 

 



 

 

 Námsmat: Byggir á eftirfarandi þáttum  

 Jeg 

 Kannanir 

 Virkni  

 Verkefnamappa 

  

Sjá hæfnikort á Mentor 

  

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

 

Birt með fyrirvara um breytingar. 

Rósa Kristín Bjarnadóttir 


