
Danska
5-6.bekkur
Vorönn 2022

Einn tími í töflu á viku
Byrja alla tíma á þessu. Segja
sameiginlegt vers.
Leikir/samskiptaleikir. Lestur í
5-10 mín.

Áætlun kennslu

Janúar/feb

Vika 1-2
(3 janúar-14 janúar)
Start lestrar og
vinnubók.

Vika 3-5
(17. janúar-4.febrúar)
Start lestrar og
vinnubók.

Febrúar/mars

Vika 6-7
(7.febrúar-18. febrúar)

Hæfniviðmið

5.Bekkur

● Að nemandi geti átt góð
samskipti, skilið það mál sem
notað er í kennslunni og
brugðist við með orðum eða
athöfnum.

● Að nemandi geti farið með
texta, einn eða í kór með
góðum framburði og
framsögn.

● Að nemandi geti hlustað á og
fylgt meginþræði í frásögn
eða myndmáli og nýtt sér til
úrlausna við verkefnavinnu.

● Að nemandi geti skrifað
einfaldan texta í vinnubók og
nýtt sér orðaforða sinn og
afmarkaðar upplýsingar í
einföldum lesnum texta og
nýtt sér við verkefnavinnu.

● Að nemandi geti nýtt sér
þekkingu sína til að æfa
grunnatriði í málfræði eins og
eintölu og fleirtölu, fornöfn og
nútíð og þátíð í samtölum,



Start lestrar og
vinnubók.

(vetrarfrí
17.febrúar-21.febrúar)

Vika 8-9
(21.febrúar-4.mars)
Málfræði. Eintala,
fleirtala, fornöfn, nútíð,
þátíð. 6.bekkur:
Tengiorð og
greinarmerki.

Vika 10-11
(7.mars-18.mars)
Einfaldur texti skrifaður
í vinnubók með áherslu
á málfræði og sköpun.
6.bekkur: Frumsaminn
texti með áherslu á
málfræði og sköpun.
Notkun á orðabókum
Vika 12-14
(21.mars-31.mars)
Hlustun, lestur og
skilningur, skrift

leikjum og leikspuna.
● Að nemandi geti lesið sér til

gagns auðlesnar bækur og
rætt efni þeirra við skólasystkini
og kennara.

● Að nemandi geti haldið uppi
samræðum um daginn og
veginn og svarað spurningum
um þekkt efni með áheyrilegum
og góðum framburði og
skilningi.

● Að nemandi geti tekið þátt í
samskiptaleikjum og spuna á
viðkomandi tungumáli.

● Að nemandi geti samið
einföld skilaboð og skrifað
stuttan texta í vinnubók útfrá
kveikju með ágætri stafsetningu
og greinarmerkjasetningu.

● Að nemandi geti sýnt framá
að hann þekki nokkuð til
viðkomandi málsvæðis,
barnamenningar og
staðhátta og áttar sig á
skyldleika ýmissa orða í
tungumálinu við önnur mál.

● Að nemandi geti nýtt séreinföld
hjálpartæki eins og orðabækur
og orðasöfn við vinnu sína.



Apríl

Vika 14-15
(4.apríl-20.apríl)
Hlustun, lestur og
skilningur skrift
(páskafrí 14.4-18.4)

Vika 16-17
(19-29.apríl)
Lestur Framsögn og
skrift

Maí
Vika 18-19
(2.maí-13maí)
Um menningu í
Danmörku, málsvæði
og tengsl við Ísland.
Skyldleiki orða.

Vika 20-21

● Að nemandi geti sett sér einföld
markmið í námi sínu með
stuðningi frá kennara.

6.bekkur

● Nemandi getur átt góð
samskipti, skilið það mál sem
notað er í kennslunni og tekið
þátt í samræðum og
hópastarfi og nýtt sér
þekkingu sína í tungumálinu
Í kennslustund.

● Nemandi getur skilið í
meginatriðum frásögn og
innlögn sem hann hlustar á
Í kennslunni og tengist
viðfangsefnum daglegs lífs og
námsefninu.

● Nemandi getur farið eftir
einföldum nákvæmum
leiðbeiningum og getur
brugðist við með orðum eða
athöfnum.

● Nemandi getur farið með
texta í framsögn áheyrilega og
með góðum framburði.

● Nemandi getur lesið sér til
gagns og ánægju ýmsar gerðir



(16.maí-27 maí)
Stutt ritgerð um
Danmörku. Helstu
staðreyndir að
viðbættum
áhugamálum að eigin
vali sem tengjast
Danmörku. Eitthvað
danskt.

Vika 22-23
(30.maí-3.júní)
Upprifjun/klára
ritgerðasmíð.
8.júní skólaslit.

texta úr efni sem er við hæfi og
unnið verkefni honum tengd
einn eða í hópavinnu.

● Nemandi getur skrifað
einfaldan texta um efni sem
hann hefur kynnt sér og getur
beitt grunnreglum málfræði og
stafsetningar nokkuð rétt og
getur notað algengustu
tengiorð og greinarmerki.

● Nemandi getur ritað
einfaldan frumsaminn texta
þar sem ímyndunaraflið fær að
njóta sín og nýtt sér orðabækur
og miðla til að auka orðaforða
sinn.

● Nemandi getur nýtt sér
grunnatriði í einfaldri
málfræði og stafsetningu og
beitt í vinnu sinni.

● Nemandi getur sýnt fram á að
hann skilur allvel og þekkir til
siða og hefða viðkomandi
málsvæðis.

● Nemandi getur sett sér nokkuð
raunhæf markmið og beitt
aðferðum til að skipuleggja sig
og bæta þar sem þess gerist
þörf.



Námsmat:

Kennari metur áhuga, vandvirkni og innri

hvatningu nemanda til að vinna verkefni.

Námsmat á samvinnu og lausn verkefna,

hlustun og framkoma metin.


