1Bekkur: 7. bekkur
Námsgrein: Danska
Kennarar: Anna Birna Gunnlaugsdóttir
Tímafjöldi: 3 tímar á viku

Námsgögn:
Start lesbók og vinnubók
Þættir, tónlist
Ýmis ljósrit og verkefni

Lykilhæfni:
Unnið er eftir lykilhæfniviðmiðum Njarðvíkurskóla.
Lykilhæfni er almenn hæfni nemenda óháð námssviðum en er aldurstengd.

Námsflokkar
Hlustun

Lesskilningur

Samskipti

Frásögn

Hæfniviðmið

Kennsluhættir

Nemandi geti:
• skilið það mál sem notað er í
kennslustofunni og brugðist við með
orðum eða athöfnum

•

Nemandi geti:
• skilið megininntak í stuttum einföldum
frásögnum dagblaða, tímarita og
netmiðla með stuðningi t.d. af myndum
Nemandi geti:
• spurt og svarað á einfaldan hátt um það
sem stendur honum næst
• tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið
samtalsæfingar
Nemandi geti:
• sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum,
fjölskyldu, áhugamálum og nánasta
umhverfi á einfaldan hátt

•

•

Hlustunaræfingar sem fylgja námsefninu
Start
Nemendur taka þátt í samræðum í
kennslustundum sem tengjast bæði
námsefninu og þeim sjálfum, hlusta á aðra
Fjölbreyttir textar lesnir t.d. úr Start, af
netinu og ítarefni.

Námsmat
•

Nemendur taka nokkur
hlustunarpróf á skólaárinu.

•

Lesskilningur er hluti af kaflaprófum
úr vinnubókum

•

Nemendur taka þátt í samræðum í
kennslustund, þar sem þeir æfa sig að tjá
sig og hlusta á aðra

Nemendur taka munnlegt próf í lok
skólaárs.

•

Samræður, paravinna eða hópavinna.
Nemendur segja frá efni sem tengist
námsefninu og þeim persónulega

Nemendur taka munnlegt próf í lok
skólaárs.
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Ritun

Nemandi geti:
• skrifað texta með orðaforða úr
efnisflokkum sem fengist er við með
stuðningi frá myndum, hlutum eða
gátlista
• lýst í einföldu máli því sem næst honum
er, fjölskyldu, áhugamálum, vinum og
umhverfi

•

Ýmis ritunarverkefni unnin jafnt og þétt
yfir skólaárið t.d. skrifa texta upp úr
námsbókum, segja frá sjálfum sér, þýðing
íslenska/danska – danska/íslenska,
eyðufyllingar

Lokanámsmat:
Prófað verður í hlustun, lesskilningi, ritun og munnlegri færni ásamt orðaforðaprófum.
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•

Nemendur taka nokkur ritunarpróf á
skólaárinu.

