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DANSKA

Danska 10.b. vor 2020

Kennarar: Guðrið Helena Petersen 10

Lýsing

Ekko les- og vinnubók, frjálslestrarbók og annað ítarefni

Viðfangsefni

Danska 10. bekkur EKKO

Haustönn

Lota 1 – Spis dig glad

            Hlustun – Æfingar í vinnubók. Horfa á matreiðsluþátt

Lesskilningur – Textar á bls. 30-41 – orðaforði í Quizlet og verkefni sem fylgja  í vinnubók    

            Ritun – bls 7 kære dagbog, 12 historierullette

            Samskipti – ræða hvað við borðum og hvað er borðað úti í DK.

            Frásögn – gera myndbandsverkefni um matarhefðir eða matreiðsluþátt.

            Menningarlæsi – mismunur milli landa

Námshæfni – Æfa orðaforða í Quizlet. Vinna verkefni tengt orðaforða í ddoo.dk og islex/snara.is. Meta hvort markmið þeirra 
frá upphafi annar hafi náðst.

Lota 2 – Lestrar bók

            Hlustun –ég les af og til

            Lesskilningur – lestrar bók

            Ritun – Hugarkortagerð, bókmenntaritgerð

            Samskipti – spjall eftir hvern kafla.

            Frásögn – kynna hugarkortið sitt

            Menningarlæsi – bókmenntir

Námshæfni – Æfa orðaforða í Quizlet. Vinna verkefni tengt orðaforða í ddoo.dk og islex/snara.is. Meta hvort markmið þeirra 
frá upphafi annar hafi náðst.

Lota 3 – Du og jeg og resten af verden

            Hlustun – Æfingar í vinnubók.

Lesskilningur – Textar á bls. 90-103 – orðaforði í Quizlet og verkefni sem fylgja  í vinnubók

            Ritun – verkefni á bls. 94 og 96 frammtíðardraumar

            Samskipti – i minni hópum segja frá draumum .

            Frásögn – segja bekknum frá hvað er mikilvægt í lífinu eða draumum.

            Menningarlæsi – mismunur milli landa
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Námshæfni – Æfa orðaforða í Quizlet. Vinna verkefni tengt orðaforða í ddoo.dk og islex/snara.is. Meta hvort markmið þeirra 
frá upphafi annar hafi náðst.

Námsmat

Mat:

 Kannað með könnunum og hvernig gengur að vinna í vinnubók verkefni sem fylgja textunum Skoða hvernig gengur í 
Quizlet

 Verkefni með mismunandi öppum.

 Orðaforðakönnun þar sem nota má islex eða snara til að leysa verkefnin

 Verkefnum skilað á google classroom

 Verkefnum skilað munnlega til kennara

 Kennari metur

 Sjálfsmat

Spjaldtölvur

orðabækur og ýmis öpp
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

Snæ - Danska - 10.bekkur

 Hæfnieinkunn (A-D)

Snæ - Danska - 10.bekkur - Hlustun

 Hlustað eftir nákvæmum upplýsingum, valið úr þær sem við á og brugðist við eða unnið úr þeim

 Án vandkvæða fylgst með aðgengilegu efni í fjöl- og myndmiðlum sér til gagns og ánægju, sagt frá og unnið úr. 

Snæ - Danska - 10.bekkur - Lesskilningur

 Aflað sér upplýsinga úrtexta, greint aðalatriði frá aukaatriðum, gert sér grein fyrir helstu niðurstöðum og nýtt sér í 
verkefnavinnu.  

Snæ - Danska - 10.bekkur - Ritun

 Skrifað lipran samfelldan texta á hnökralitlu máli um efni sem hann hefur þekkingu á.  

 Sýnt fram á góð tök á orðaforða og meginreglum málnotkunar. 

 Leikið sér með málið og látið sköpunargáfuna og ímyndunaraflið njóta sín.   

Snæ - Danska - 10.bekkur - Samskipti

 Sýnt fram á að hann er vel samræðuhæfur um kunnugleg málefni.   

 Getur tekið þátt í óformlegu spjalli um daginn og veginn um efni sem hann er vel heima í.

 Kann að beita viðeigandi kurteisis- og samskiptavenjum, hikorðum og ólíkum aðferðum til að gera sig skiljanlegan og 
skilja aðra, t.d. með því að umorða.  

Snæ - Danska - 10.bekkur - Frásögn

 Samið, æft og flutt frumsamið efni, t.d. stutt atriði eða sögu, einn eða í félagi við aðra. 

 Tjáð sig skipulega með undirbúið eða óundirbúið efni sem hann þekkir, hefur hlustað á, lesið um eða unnið með í 
námi sínu, sagt skoðun sína á því og brugðist við spurningum.  

Snæ - Danska - 10.bekkur - Menningarlæsi

 Gerir sér grein fyrir takmörkunum staðalmynda og áhrifum fordóma.
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 Getur greint á milli helstu afbrigða tungumálsins, t.d. hvað er danska, norska, sænska og færeyska.    

Snæ - Danska - 10.bekkur - Námshæfni

 Unnið sjálfstætt, með öðrum og undir leiðsögn og tekið tillit til þess sem aðrir hafa til málanna að leggja.  

  Nýtt sér öll helstu hjálpartæki, s.s. ítarefni, efni úr fjölmiðlum, orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit, 
tungumálaforrit og leitarforrit og umgengistþau af gagnrýni.


