
Danska 8.bekkur

Kennsluáætlun 2021-2022

Kennari: Anna Kristín Jóhannesdóttir

Námsefni: Smart, TAK, Alarm

Kennsluaðferðir: Við komum til með að þjálfa hlustun, lesskilning og ritun yfir allt skólaárið. Áhersla
verður lögð á eftirfarandi hæfniviðmið út árið. Unnið verður með

- Fjölbreytt les-, hlustunar- og ritunarverkefni í Smart og Tak lesbók og vinnubók

- Þættir og kvikmyndir

- Léttlestrarbók.

Námsmat: Skilaverkefni, ritun, hópaverkefni, framsögn/kynning, orðaforðapróf, virkni.

Kennslustundir: 3 x 40 mín kennslustundir á viku.

Hjálpargögn fyrir nemendur:

● Orðabækur

● Orðabækur á netinu: www.snara.is, https://islex.arnastofnun.is/is/, www.ordnet.is

● TAK hljóðbók má finna hér

● TAK hlustunaræfingar má finna hér og hér

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar

Kennsluáætlun

Tímabil Námsþáttur/Námsefni Námsmat

ágúst –
september

Smart
Skolen

● Hlustun

● Lesskilningur

október –
nóvember

Tak
Hjemmet

● Hlustun

● Lesskilningur

● Samskipti

● Frásögn

● Ritun

nóvember –
janúar

Tak
Familien

● Hlustun

● Lesskilningur

● Samskipti

● Ritun

● Menningarlæsi

http://www.snara.is
https://islex.arnastofnun.is/is/
http://www.ordnet.is
https://mms.is/namsefni/tak-hljodbok
https://mms.is/namsefni/tak-hlustunaraefingar-a
https://mms.is/namsefni/tak-hlustunaraefingar-b-hljodbok


desember
Þema
Den lille pige med svovlstikkerne

● Menningarlæsi

janúar – febrúar

Tak
Fritid og interesser

● Hlustun

● Lesskilningur

● Frásögn

● Ritun

mars
Alarm ● Lesskilningur

● Samskipti

mars – maí

Tak
Fra barn til voksen

● Hlustun

● Lesskilningur

● Ritun

Hæfniviðmið úr Aðalnámskrá Grunnskóla

Nemandi getur:

Hlustun
● fylgst með einföldu efni í myndmiðlum og úr heimi dægurmenningar sem er kunnuglegt úr

heimi barna og unglinga og greint frá því helsta.

● skilið í meginatriðum samtöl og viðtöl um efni tengt daglegu lífi og efni sem tengist

viðfangsefnum námsins og nýtt sér í ræðu og riti.

Lesskilningur
● lesið sér til gagns og gamans stuttar, einfaldar bækur og fræðsluefni fyrir börn og unglinga og

rætt efni þeirra með stuðningi kennara eða skólasystkina.

● skilið megininntak í stuttum einföldum frásögnum dagblaða, tímarita og netmiðla með

stuðningi, t.d. af myndum.

Samskipti
● spurt og svarað á einfaldan hátt um það sem stendur honum næst.

● Tekið þátt í óformlegu spjalli um áhugamál sín og daglegt líf.

Frásögn
● endursagt og lýst atburðum eða reynsla á einfaldan hátt með stuðningi hluta, mynda, tónlista

o.s.frv.

● flutt einfalda, undirbúna kynningu á efni sem tengist náminu og flutt tilbúið eða frumsamið

efni, t.d. stutt atriði eða sögu, ein eða í félagi við aðra.

Ritun
● skrifað einföld skilaboð, smáskilaboð og tölvupóst.

● skrifað texta af mismunandi gerðum með stuðningi, t.d. gátlista og fyrirmynda og hagað máli

sínu í samræmi við inntak og viðtakanda.



● samið texta þar sem ímyndunaraflið fær að njóta sín.

Menningarlæsi

● sýnt fram á að hann áttar sig á skyldleika erlenda málsins við íslensku, eigið móðurmáli eða

önnur tungumál sem hann er að læra.

Námshæfni

● tengt ný viðfangsefni eigin reynslu og þekkingu.

● nýtt sér algengustu hjálpartæki, s.s. uppflettirit, orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit og

leitarvélar.


