
 
 

Kennsluáætlun í dönsku     7. bekkur - 2018-2019 

 

 

sku 2016-2017 

 

 

Mánuður Helstu markmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 

Ágúst  

 

Húsnæði ekki tilbúið!  

 

 

 

September 

 

 

 

 

 

 

                  Október 

Nemendur tileinki sér 

orðaforða um dagana, 

fjölskyldu og heimilið. 

 

Töluorðin 1 – 100 rifjuð upp 

og þjálfuð. 

 

 

 

Nemendur tileinki sér 

orðaforða um dagana, 

fjölskyldu, heimilið og 

árstíðirnar 

 

 

Upprifjun  – START –  

Dagene, Familien 

Mette, danskur farkennari 

verður okkur til aðstoðar. 

Leggjum því áherslu á 

talæfingar  😊 

Horft á danska 

sjónvarpsþætti 

 

Dagene                       

Familien                                

De fire årstider 

Horft á danska 

sjónvarpsþætti 

 

 

START                               

lesbók bls. 18 – 21    

vinnubók bls. 31  – 36 

Hljóð og vefefni frá 

Námsgagnastofnun  

  

 

 

 

START                               

lesbók bls. 22 – 25   

vinnubók bls. 37  – 45 

Hljóð og vefefni frá 

Námsgagnastofnun  

 

 

Vinna í tímum metin. 

 

Munnleg könnun. 

 

 

 

 

 

Vinna í tímum metin. 

 

Verkefni úr efninu sem búið 

er að fara yfir. 
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                Nóvember Nemendur tleinki sér 

orðaforða um dagana, 

fjölskyldu, heimilið, árstíðir 

og klukkuna / tíma 

 

Hvad er klokken? 

Horft á danska 

sjónvarpsþætti 

 

START                               

lesbók bls. 26 – 27   

vinnubók bls. 46  – 51 

Hljóð og vefefni frá 

Námsgagnastofnun  

 

Vinna í tímum metin. 

Kaflapróf. 

Desember Haldið áfram með 

ofangreind markmið. 

Kynnist dönskum jólasiðum. 

 

 

 

Mit hjem 

Danskir jólasiðir 

Horft á danska 

sjónvarpsþætti 

 

 

START                               

lesbók bls.  28 - 31               

vinnubók bls. 52 - 58 

Hljóð og vefefni frá 

Námsgagnastofnun  

Vinna í tímum metin. 

Einstaklings-/paravinna 

Verkefni úr efni sem búið er 

að fara yfir. 

Munnleg og skrifleg skil 

 

                  Janúar Nemendur kunni skil á 

orðaforða um dagana, 

fjölskyldu, heimilið, árstíðir 

og klukkuna / tíma. 

Kynnist danskri ljóðagerð 

 

Upprifjun 

Mit hjem                                        

Tyggegummikongen 

Horft á danska 

sjónvarpsþætti 

START                               

lesbók bls. 32 - 35                        

vinnubók bls. 59 - 67 

Hljóð og vefefni frá 

Námsgagnastofnun  

 

Vinna í tímum metin. 

 

Hópvinna - ljóðagerð 

Munnleg og skrifleg skil 
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Febrúar Nemendur tileinki sér 

orðaforða varðandi afmæli – 

siði og venjur í Danmörku og 

Íslandi 

Fødselsdag 

Horft á danska 

sjónvarpsþætti 

 

START                               

lesbók bls. 36 - 40                        

vinnubók bls. 68 - 77 

Hljóð og vefefni frá 

Námsgagnastofnun 

 

Vinna í tímum metin. 

Einstaklings-/paravinna. 

Vinna teiknimyndasögu úr 

orðaforða viðkomandi texta. 

Munnleg og skrifleg skil 

Mars Nemendur skilji þegar rætt 

er á einfaldan hátt um dýr 

og geti rætt um dýrin út frá 

orðaforða í þemanu. Geti 

skrifað stuttan texta um t.d. 

hegðun og útlit dýranna. 

 

NÝ BÓK! 

SMART, lesbók og vinnubók 

Dyrenes verden. 

Horft á danska 

sjónvarpsþætti 

NÝ BÓK! 

SMART                                  

lesbók bls. 3 – 5        

vinnubók bls. 3 - 8 

Hljóð og vefefni frá 

Námsgagnastofnun  

Vinna í tímum metin. 

 

Kaflapróf –  verkefni/könnun 

úr vinnubók. 

 

 

Apríl Unnið áfram með 

ofangreind markmið. 

 

 

 

 

Dyrenes verden. 

Horft á danska 

sjónvarpsþætti 

 

SMART                             

lesbók bls. 6 – 8        

vinnubók bls. 9 - 16 

Hljóð og vefefni frá 

Námsgagnastofnun 

 

 

Vinna í tímum metin. 

Einstaklings-/paravinna. 

Nem. velja sér dýr, vinna 

plakat - lýsa helstu 

einkennum dýrsins.   

Munnleg og skrifleg skil. 

 



 
 

Kennsluáætlun í dönsku     7. bekkur - 2018-2019 

 

 

sku 2016-2017 

 

  

Maí Unnið áfram með 

ofangreind markmið. 

 

 

Dyrenes verden. 

Horft á danska 

sjónvarpsþætti 

 

SMART                            

lesbók bls. 9 - 11                         

vinnubók bls. 17 - 22 

Hljóð og vefefni frá 

Námsgagnastofnun 

 

 

Vinna í tímum metin. 

Hópvinna.  

Velja sér textabrot af bls 10-

11 í lesbók og vinna 

teiknimyndasögu úr 

orðaforða viðkomandi texta. 

Munnleg og skrifleg skil. 
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