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Tímabil Hæfniviðmið Leiðir Námsmat

September – október Lesskilningur:

Fundið afmarkaðar
upplýsingar í einföldum texta
og nýtt sér í verkefnavinnu.

Start, lesbók og vinnubók.
Aukum orðaforða með appinu Quizlet í spjaldtölvu.

Orðaforðakönnun lögð fyrir nemendur.

Október - nóvember Lesskilningur:

Fundið afmarkaðar
upplýsingar í einföldum texta
og nýtt sér í verkefnavinnu.

Hlustun:

fylgt meginþræði í einföldum
frásögnum um kunnuglegt
efni með stuðningi, t.d. af
myndum, hlutum eða
líkamsmáli og notað sér
upplýsingarnar í eigin
verkefni

Start, lesbók og vinnubók.
Aukum orðaforða með appinu Quizlet í spjaldtölvu.

Start lesbók og vinnubók. Nemendur hlusta á
hlustunaræfingar og gera verkefni í vinnubók.

Nemendur metnir út frá vinnubók.
Orðaforðakönnun lögð fyrir nemendur.

Verkefni metin út frá vinnubók.

Nóvember - desember Ritun:

lýst í einföldu máli því sem
næst honum er, fjölskyldu,
áhugamálum, vinum og
umhverfi

Unnin eru ýmis ritunarverkefni í spjaldtölvu. Ritunarverkefni metin sem unnin eru í
spjaldtölvu.

Janúar - febrúar Hlustun:
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Fylgst með einföldu efni í
myndmiðlum og úr heimi
dægurmenningar sem er
kunnuglegt úr heimi barna og
unglinga og greint frá því
helsta.

Lesskilningur:
Fundið afmarkaðar
upplýsingar í einföldum texta
og nýtt sér í verkefnavinnu.

Talað mál - Frásögn:
Sagt frá eða lýst sjálfum sér,
vinum, fjölskyldu,
áhugamálum og nánast
umhverfi á einfaldan hátt.

Nemendur horfa á þættina Klassen og vinna ýmis
verkefni úr hverjum þætti.

Start, lesbók og vinnubók.
Aukum orðaforða með appinu Quizlet í spjaldtölvu.

Nemendur æfa sig í að tala dönsku.

Verkefni nemenda eru metin.

Orðaforðakönnun úr efni námsbóka.

Verkefni unnin í spjaldi, nemendur taka sig upp
á spjaldtölvu út frá verkefni frá kennara.

Febrúar - mars Menningarlæsi:

Sýnt fram á að hann þekkir
nokkuð til ytri umgjarðar
menningarsvæðisins, s.s.
landfræðilegrar legu,
staðhátta og þekktra staða.

Hlustun:
Skilið það mál sem notað er í
kennslustofunni og brugðist
við með orðum.

Lesskilningur:
Skilið megininntak í stuttum
einföldum frásögnum
dagblaða, tímarita og
netmiðla með stuðningi, t.d.
af myndum.

Verkefni tengt Danmörku, unnið í Google earth

Lesbók og verkefnabók.

Nemendur æfa sig í lestur ýmissa greina í tímaritum
og dagblöðum.

Verkefni unnið í spjaldtölvu metið.

Verkefni unnin í verkefnabók og metin.

Skapandi skil á verkefnum út frá hæfniviðmiði.
Nemendur lesa texta og skila útdrátt úr
textanum og skila kennara.
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Mars - apríl Ritun:
Skrifað texta með orðaforða
úr efnisflokkum sem fengist
er við með stuðningi frá
mynd, hlut eða gátlista.

Talað mál - Samskipti:
Spurt og svarað á einfaldan
hátt um það sem stendur
honum næst,

Tekið þátt í samskiptaleikjum
og unnið samtalsæfingar.

Lesbók og verkefnabók.

Ýmis verkefni lögð fyrir í tímum og nemendur æfa sig.
Verkefni unnin heima þar sem notast er við
spjaldtölvu.

Nemendur vinna tímaverkefni úr
orðaforðavinnu sem unnin var úr lesbók og
verkefnabók.

Verkefni unnið í spjaldtölvu og metið.

Apríl - maí Menningarlæsi:
Sýnt fram á að hann þekkir til
þátta sem einkenna barna- og
unglingamenningu
viðkomandi málsvæðis, s.s.
söguhetja barnabóka, leikja,
söngva og ævintýra.
Ritun:
Samið stuttan texta frá eigin
brjósti með stuðningi mynda,
hluta, tónlistar o.s.frv.
Talað mál - Frásögn
Flutt atriði, sagt stutta sögu
eða lesið upp eiginn texta
sem hann hefur haft tækifæri
til að æfa.

Lesskilningur:
Lesið sér til gagns og gamans,
stuttar, einfaldar bækur og
fræðsluefni fyrir börn og
unglinga og rætt efni þeirra

Þemaverkefni: Nemendur velja sér söguhetjur
barnabóka, söngva, ævintýra eða leikja. Semja
stuttan texta frá eigin brjósti út frá því sem
nemendur völdu sér.
Flutt textann, söguna eða sönginn fyrir framan
bekkinn.

Nemendur velja sér stutta bók eða fræðsluefni og
lesa yfir ákveðið tímabil.

Þemaverkefni: Skapandi skil á verkefni,
nemendur fá val á hvernig þeir vilja skila
verkefnum á þeim texta sem nemendur velja
sér og vinna úr.

Skapandi skil á verkefni, nemendur segja frá
bókinni, fræðsluefninu sem þeir ákváðu að
lesa.
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með stuðningi kennara og
skólasystkina.
Talað mál og samskipti
Skiptst á upplýsingum og
skoðunum við skólasystkini
og kennara um efni tengt
náminu.

Nemendur skiptast á upplýsingum um lesefnið sem
þeir velja sér. Notast verður við spjaldtölvur, verkefni það

sem nemendur spjalla saman, taka sig upp á
þann hátt sem þau velja sér og skila kennara
afrekstrinum.

Maí - júní Lesskilningur:
Lesið sér til gagns og gamans,
stuttar, einfaldar bækur og
fræðsluefni fyrir börn og
unglinga og rætt efni þeirra
með stuðningi kennara og
skólasystkina.
Talað mál og samskipti
Skiptst á upplýsingum og
skoðunum við skólasystkini
og kennara um efni tengt
náminu.

Nemendur velja sér stutta bók eða fræðsluefni og
lesa yfir ákveðið tímabil.

Nemendur skiptast á upplýsingum um lesefnið sem
þeir velja sér.

Skapandi skil á verkefni, nemendur segja frá
bókinni, fræðsluefninu sem þeir ákváðu að
lesa.

Notast verður við spjaldtölvur, verkefni það
sem nemendur spjalla saman, taka sig upp á
þann hátt sem þau velja sér og skila kennara
afrekstrinum.


