
Kennsluáætlun á haustönn skólaárið 2019 – 2020     Árskógarskóli  

Námsgrein: Danska – 7. bekkur 
 

Vikustundir:  Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir Samstarfsfólk:  
 

Yfirlit 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

26. ágúst – 

20. sept. 

• Viðfangsefni:  

Danskt mál og menning 

Að heilsa og kynna sig 

Tölurnar 1-10 

• Markmið: 

Að nemendur; 

• öðlist jákvætt viðhorf gagnvart 

dönskunámi 

• velti fyrir sér tilgangi náms í 

dönsku 

• þekki landfræðilega legu 

Danmerkur, íbúafjölda og 

staðsetningu á Fjóni, Sjálandi og 

Jótlandi 

• geti greint frá heiti höfuðborgar og 

fjölda íbúa hennar 

• geti kynnt sig og greint frá aldri, 

nafni og búsetu 

• geti strikað undir orð í stuttum 
texta sem líkjast orðum í íslensku 

• þekki tölurnar 1-10 á dönsku. 
 

Samvinnunám 

Þankahríð 

(brainstorming) 

Samræður 

Samtalsæfingar 

Hlustunaræfingar 

Skapandi verkefni 

Leikir 

 

 

 

 

• Start lesbók bls. 3-5, 

verkefnabók bls. 3-8. 

• Ýmis gögn frá kennara 

 

 

Símatsönn:  

Áhugi og virkni 50% 

Verkefni og próf 50% 

 

  



Kennsluáætlun á haustönn skólaárið 2019 – 2020     Árskógarskóli  

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

23. sept. – 
25. okt. 

• Viðfangsefni: 

      Líkaminn minn – Min krop 

• Markmið: 

Að nemendur; 

• læri helstu orð tengd andliti og 

líkama 

• læri nokkrar sagnir tengdar 

skynfærum og hreyfingu 

• læri að tjá sig um algenga 

líkamlega kvilla. 

Samvinnunám 

Spil og leikir 

Samtalsæfingar 

Hlustunaræfingar 

Skapandi verkefni 

• Start lesbók bls. 6-11 

         verkefnabók bls. 9-19. 

• Ítarefni frá kennara 

 

 

 

 

Verkefni um líkamann 

Hlustunarkönnun 

Kaflapróf 

28. okt. – 
13. des. 

• Viðfangsefni: 
Föt og litir – Tøj og farver 
Dagarnir – Dagene 
Tölurnar 11-20 

• Markmið: 
Að nemendur; 

• læri grunnorðaforða um föt 

• læri helstu liti 

• geti lýst eigin fötum og annarra 

• þekki orð um helstu fylgihluti 

• skilji þegar talað er um föt og liti á 
dönsku 

• læri daganöfnin á dönsku 

• þekki tölurnar 11-20 á dönsku. 

Samvinnunám 
Samtalsæfingar 
Hlustunaræfingar 
Skapandi verkefni 
Leikir 

• Start lesbók bls. 12-18 

• verkefnabók bls. 20-31 

• Ítarefni frá kennara 
     

Verkefni um föt og liti 
Verkefni um tölurnar 11-20 og 
dagana 
Kaflapróf 

16. des-
19.des. 

Jólaglens - jólalög    

 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 


