Kennsluáætlun
Bekkur: 8. bekkur
Námsgrein: Danska
Kennarar: Kristjana og Thelma
Tímafjöldi: 3 kennslustundir
Námsgögn: Smart les- og vinnubók; Hægt er að nálgast hljóðbók við Smart á nams.is; tv-sería DR1
(Danmarks radio), ásamt fjölbreyttum verkefnum frá kennara.

Lykilhæfni:
Námsgreinin kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt aðalnámskrá
grunnskóla: Tjáning og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu
miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.

Grunnþættir:
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:
Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og velferð – Sköpun.
Í námsgreininni er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.
Námsflokkar
Hlustun

Lesskilningur

Hæfniviðmið
Skilið það sem fram fer,
bæði í tali kennara og
samnemenda um mál
er varða hann sjálfan,
áhugamál og daglegt
líf.
Hlustað eftir einstökum
nákvæmum atriðum og
brugðist við með
orðum eða athöfnum.

Kennsluhættir
Talað mál í
kennslustofu.
Hlustunaræfingar úr
námsbókinni SMART.
Einnig hlustum við á
dönsk lög og vísur,
ásamt kvikmyndum og
þáttum.

Getur beitt mismunandi
lestraraðferðum.
Getur lesið sér til gagns
og gamans.
Getur lesið og skilið
texta með
grunnorðaforða.

Lesskilningur æfður
uppúr textum úr
námsbókinni SMART
ásamt ýmsum textum
frá kennara.

Námsmat
Kannanir
Virkni og ástundun í
tímum
Hæfni nemenda til að
æfa hlustun út frá
lykilorðum og/eða
skilningi.

Ástundun og virkni í
tímum.
Vinna í lesbók og
verkefnabók.
Kannanir.
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Samskipti

Getur tekið þátt í
einföldum samskiptum
við kennara.
Getur sagt frá
atburðum í tengslum
við þemavinnu með því
að hafa æft sig.
Getur gert
samtalsæfingar þar sem
ákveðin samskipti eru
æfð milli A og B.

Kennari talar dönsku
ýmist í gegnum leiki,
eða aðrar munnlegar
æfingar.

Virkni í samtalsæfingum
milli tveggja nemenda.

Frásögn

Endursagt og lýst
Nemandi undirbýr og
atburðum eða reynslu á flytur æfða kynningu.
einfaldan hátt sem
hann hefur haft
tækifæri til að æfa.

Hæfni nemenda til að
flytja frásögn. Einnig að
hlusta á og fylgjast með
þegar samnemendur
þeirra flytja og sýna
verkefni.

Ritun

Getur lýst í einföldu
máli því sem næst
honum er.
Getur tengt saman
einfaldar setningar,
stafsett flest algengustu
orðin og notað
algengustu
greinarmerki, eins og
punkta og
spurningarmerki,
skrifað einföld skilaboð,
smáskilaboð og
tölvupóst.
Beitt einföldum
námsaðferðum til að
auðvelda námið, og
nýtt sér ýmis

Ritunarverkefni ýmist
heima eða í tíma.

Ritunarverkefni –
einstaklings eða í hóp,
sem unnið er á önninni
eru hluti
heildarnámsmati.

Sjálfstæð, lýðræðisleg
og skapandi
vinnubrögð og
hópavinna.

Vinna í tímum.
Skil á verkefnum.
Mæta með gögnin í tíma.
Nemandi er tilbúinn
þegar kennsla hefst.

Námshæfni
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hjálpartæki eins og t.d.
orðabækur.

Nemandi er virkur í
tímum og í hópa-og
verkefnavinnu.

Tengt ný viðfangsefni
eigin reynslu og
þekkingu, tekið þátt í
hóp- og tvenndarvinnu.
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Áætlun
Vikan
26. august – 31.
august

Viðfangsefni
Upprifjun

Námsefni
SMART
EFNI FRÁ
Afhending bóka KENNARA

01. sept. – 25.

Dyrene

sept.

Tölurnar

28. sept – 21.okt

Mad
Skolen

02. okt.

Vetrarleyfi

26.okt.

starfsdagur

27.okt. –

Far til fire

10.nov.

Byen
Hv-orðin

12.nov.-18. dec.

Velja sér dýr –
gæludýrið sitt t.d. og
skrifa um og skila.

Ritun í tíma; hvað er í
nesti í dag.

SMART
EFNI FRÁ
KENNARA

foreldraviðtöl
Følelser
Tv – serie
Sagnorð

04. jan. – 24. jan

Annað

Fræðsludagur

22. okt-25.okt

11.nov.

SMART
EFNI FRÁ
KENNARA
SMART
EFNI FRÁ
KENNARA

Mat

SMART
EFNI FRÁ
KENNARA
DR 1

Mit idol /-min
drømmeby
plakat
Sørøvere
En film
/Kidnappet

SMART
EFNI FRÁ
KENNARA
DR 1
Með fyrirvara um breytingu á áætlun.
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Lokanámsmat:
Lokanámsmat í samræmi við hæfniviðmið aðalnámskrár
Kannanir
Hópavinna
Samvinna
Vinnubrögð
Vinnubók
Virkni og hegðun
Flutningur á verkefnum
Heimaverkefni


Áskilinn er réttur til breytinga á áætlun og námsmati

Google classroom

Tímaverkefni

Hópavinna

Einstaklingsverkefni
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