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DANSKA

Danska 8.b. vor 2020

Kennarar: Guðrið Helena Petersen 8

Lýsing

Tak A,B les- og vinnubók, frjálslestrarbók, og aukaverkefni

Viðfangsefni

 Danska 8. Bekkur Tak A og B

Vorönn

Lota 1 – Fritid og interesse

            Hlustun – Æfingar í vinnubók.

            Lesskilningur – Textar á bls. 26-37 – orðaforði í Quizlet og verkefni sem fylgja  í vinnubók

Ritun – ritun á bls.35 jeg er god til

            Samskipti – bls. 35.

            Frásögn – bls. 35

            Menningarlæsi – fræðast um hvernig það er í dk danskir Olympiufarar

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 – Fra barn til voksen

Hlustun – Æfingar í vinnubók.

            Lesskilningur – Textar á bls. 50-59 – orðaforði í Quizlet og verkefni sem fylgja í vinnubók

            Ritun – bls 59 brevkassen

Samskipti – bls. 58 hugsaðu um hlut

            Frásögn – bls .ferminga ræða

            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 3 – Lestrarbók

Hlustun – hlusta á mig lesa af og til.

            Lesskilningur – bókinn

            Ritun – bókmenntaritgerð

Samskipti – tala um hvað gerðist í hverjum kafla fyrir sig búa til hugarkort poplet

            Frásögn – kynna hugarkortið

            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.

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

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 - 8. bekkur

 Hæfnieinkunn (A-D)

Snæ - Danska - 8. bekkur - Hlustun

 Hlustað eftir einstökum nákvæmum atriðum þegar þörf krefur, eins og t.d. tilkynningum og  leiðbeiningum við 
kunnuglegar aðstæður og brugðist við með orðum eða athöfnum.

Snæ - Danska - 8. bekkur - Lesskilningur

 Fundið lykilupplýsingar í texta í þeim tilgangi að nýta í verkefnavinnu,

 Skilið leiðbeiningar og upplýsingar um það sem snertir daglegt líf, t.d. tómstundir og ferðalög.

Snæ - Danska - 8. bekkur - Ritun

 Beitt grunnreglum málfræði og stafsetningar nokkuð rétt. 

 Samið texta þar sem ímyndunaraflið fær að njóta sín.

Snæ - Danska - 8. bekkur - Samskipti

 Sýnt fram á að hann er nokkuð vel samræðuhæfur um efni sem hann þekkir vel.   

 Tekið þátt í óformlegu spjalli um áhugamál sín og daglegt líf. 

 Notað málið sem samskiptamiðil í kennslustundum og undirbúið, tekið og veitt viðtal.

Snæ - Danska - 8. bekkur - Frásögn

 kynningu á efni sem tengist náminu og flutt tilbúið eða frumsamið efni, t.d. stutt atriði eða sögu, einn eða í félagi við 
aðra.  

Snæ - Danska - 8. bekkur - Menningarlæsi

 Sýnt fram á að hann áttar sig á skyldleika erlenda málsins við íslensku, eigið móðurmál eða önnur tungumál sem 
hann er að læra.

Snæ - Danska - 8. bekkur - Námshæfni

 Sett sér nokkuð raunhæf markmið.   
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