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Viðfangsefni

Vorönn

Lota 1 – Janúar/febrúar

Familien

Hlustun – Æfingar í vinnubók. Horfa á þátt af Byt familien eða annað um danskar fjölskyldur á dr.dk/ultra

Lesskilningur – Textar á bls. 20-23 – orðaforði í Quizlet og verkefni sem fylgja  í vinnubók

Ritun – Ættartré. Hvem bor jeg sammen med. Ritunarverkefni bls. 35

Samskipti – Hvad hedder din....? Spil og leg – samtalsverkefni.

Frásögn – Segja frá hverjum þau búa með – taka upp eða munnlega til kennara

Menningarlæsi – horfa á þátt af Byt familie

Námshæfni – Æfa orðaforða í Quizlet. Setja sér markmið fyrir vorönn.

Lota 2 - mars

De fire årstider og klokken

Hlustun – Æfingar í vinnubók. Hlustað á veðurfréttir á dönsku. Lag Vækkeuret ringer.

Lesskilningur – Textar bls. 24-27 – orðaforði í Quizlet og verkefni sem fylgja í vinnubók

Ritun – Skrifa dagbók einn dag. Ritunarverkefni bls. 49.

Samskipti – Spil og leg – samtalsverkefni. Klukkuspil. Klukkubingó.

Frásögn – Lesa upp eða segja frá dagbókinni sinni – taka upp eða munnlega til kennara

Menningarlæsi – horfa á veðurfréttir frá Danmörku

Námshæfni – Æfa orðaforða í Quizlet. Fara vel yfir myndirnar sem tengjast lestextunum, hvernig maður getur nýtt þær til að 
skilja texta betur.

Lota 3 - apríl/maí

Mit hjem

Hlustun – Hlustunaræfingar í vinnubók. IKEA, lag með Thomas Holm og verkefni. Horfa á þátt af Byt familien og skoða dönsk 
heimili.

Lesskilningur – Textar á bls. 28-35, orðaforði í Quizlet og verkefni sem fylgja í vinnubók.

Ritun – Ritunarverkefni í vinnubók, t.d. bls. 55 Skriv om billederne. Bls. 64 svara á dönsku úr texta.

Samskipti – Spil og leg

Frásögn – Teikna húsið sitt og segja frá hvað herbergin heita í hóp. Gera líkan af herberginu sínu, segja hvaða húsgögn og 
hlutir eru þar inni og skila á videói til kennara á Google classroom

Menningarlæsi – Horfa á þátt af Byt familien og skoða dönsk heimili.
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Námshæfni – Æfa orðaforða í Quizlet. Kynna Den Danske Online Ordbog www.ddoo.dk og hvernig er hægt að nota hana til 
að sjá hvernig orð eru skrifuð svo hægt sé að fletta orðum upp í orðabókum.

Lota 4 – maí/júní

Födselsdag

Hlustun – Hlustunaræfingar í vinnubók. Afmælislagið á dönsku. Horfa á nokkra þætti af Mille.

Lesskilningur – Textar á bls. 36-39, orðaforði í Quizlet og verkefni sem fylgja í vinnubók.

Ritun – Ritunarverkefni í vinnubók, t.d. bls. 68 Hugarkort. Skrifa gjafalista. Bls. 73 Klára setningar á dönsku með hjálp af 
lykilorðum. Skrifa um síðasta afmælið sitt.

Samskipti – Spil og leg. Spyrja hvort annað hvað þau óska sér í afmælisgjöf

Frásögn – Segja frá hvers þau óska í afmælisgjöf. Segja frá síðasta afmælinu sínu.

Menningarlæsi – Horfa á Mille þætti, gúggla danskar afmælisveislur – skoða myndir.

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

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

 Skoða hvernig gengur í Quizlet

 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/jafningjamat

Ipad

Quizlet

www.ddoo.dk

www.islex.is

www.snara.is

www.dk.dk/ultra

Google Classroom

iMovie, myndavél


