
 
 

7. bekkur - Kennsluáætlun í dönsku 2020-2021 

 
 

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

Ágúst- September   
Nemendur kannist við 
tengslin milli íslensku og 
dönsku og mikilvægi þess að 
læra annað norrænt 
tungumál 

 
Danska stafrófið 
Hvem er jeg? Hvor kommer 
du fra? 
Horft á danska 
sjónvarpsþætti 
 
 
 

START 
lesbók bls. 3 – 5  
vinnubók bls. 6 – 8 
Hljóð og vefefni frá 
Námsgagnastofnun  
 

Vinna í tímum metin. 
 

Október  
Nemendur tileinki sér 
orðaforða um líkamann. 
 

 
Min krop 
 
 
Horft á danska 
sjónvarpsþætti 

  
 START  
lesbók bls. 6 – 11  
vinnubók bls. 9  – 19 
Hljóð og vefefni frá 
Námsgagnastofnun  
 
 

Vinna í tímum metin. 
 
Kaflapróf –  verkefni/könnun 
úr vinnubók. 
 
 
 

Nóvember Nemendur tileinki sér 
orðaforða um dagana, 
litina, heiti á fatnaði og 
fylgihlutum 
 

Þekki tölurnar 1-20. 
 
 
 

Töj og farver  
Dagene 
Tölurnar, frá 1 – 20 
 
Horft á danska 
sjónvarpsþætti 
 
 

 
START 
lesbók bls. 12 – 18  
vinnubók bls. 20  – 31 
Hljóð og vefefni frá 
Námsgagnastofnun 
 
 
 

 
Vinna í tímum metin. 
 
Verkefni úr efninu sem búið 
er að fara yfir.  

Desember 
 
 
 

Nemendur tileinki sér 
orðaforða um fjölskyldu, 
heimilið og dagana. 
Kynnist dönskum jólasiðum 

Familien 
 
Danskir jólasiðir  
 

START  
lesbók bls. 19 – 23   
vinnubók bls. 32  – 42 

Vinna í tímum metin. 
 
 
Munnleg könnun 
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 Horft á danska 

sjónvarpsþætti. 
Hljóð og vefefni frá 
Námsgagnastofnun  
 

Janúar  
 

Nemendur tileinki sér 
orðaforða um árstíðirnar, 
klukku/tíma 

Upprifjun. 
De fire årstider 
Hvad er klokken? 
 
Tölurnar frá 20 – 100 
kynntar 
 
Horft á danska 
sjónvarpsþætti. 
 
 

START 
lesbók bls. 24 - 27 
vinnubók bls. 43 - 51 
Hljóð og vefefni frá 
Námsgagnastofnun  
 

 Vinna í tímum metin. 
 
Verkefni úr efninu sem búið 
er að fara yfir. 
 

 
febrúar 

Nemendur tileinki sér 
orðaforða um hús, heimili, 
húsgögn og heimilistæki 

Mit hjem 
Tölurnar æfðar 
 
Horft á danska 
sjónvarpsþætti 
 

START 
lesbók bls. 28 – 31   
vinnubók bls. 52 - 58 
Hljóð og vefefni frá 
Námsgagnastofnun  
 
 

Vinna í tímum metin. 
 
TAlnakönnun 
 
 

mars Unnið áfram með 
ofangreind markmið. 

Mit hjem 
 
 
Horft á danska 
sjónvarpsþætti 
 
 

START 
lesbók bls. 32 – 33   
vinnubók bls. 59 - 65 
Hljóð og vefefni frá 
Námsgagnastofnun  
 

Vinna í tímum metin. 
 
Hópavinna, sjálfsmat og 
jafningjamat. 

                    Mars   
Hvordan bor du? 
Tyggegummikongen 

 

START  
lesbók bls. 34 – 35  
vinnubók bls. 66  – 67 
Hljóð og vefefni frá 
Námsgagnastofnun  

Vinna í tímum metin. 
 
Verkefni úr efninu sem búið 
er að fara yfir. 
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Horft á danska 

sjónvarpsþætti 

 
 

 
  

 

Apríl Nemendur tileinki sér 
orðaforða varðandi afmæli – 
siði og venjur í Danmörku og 
Íslandi 

 
 

 

Upprifjun 
 
Fødselsdag 
 
Dönsk tónlist og textar 

START 
lesbók bls. 36 – 40  
vinnubók bls. 68 - 77 
Hljóð og vefefni frá 
Námsgagnastofnun  
 
 

 
 

Maí Unnið með orðaforða 
 

  lesbók bls. 36 – 40  
vinnubók bls. 68 - 77 
 
 

Vinna í tímum metin. 
 
 
Munnleg og skrifleg könnun.  

 

 


