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Lýsing

Geta skilið það mál sem notað er í kennslustofunni og brugðist við með orðum eða athöfnum, fylgt meginþræði í mjög 
einföldum frásögnum um kunnuglegt efni með stuðningi, t.d. af myndum, hlutum eða líkamsmáli og notað sér 
upplýsingarnar í eigin verkefni, fylgst með einföldu efni í myndmiðlum og úr heimi dægurmenningar sem er kunnuglegt úr 
heimi barna og unglinga og greint frá því helsta

Markmið:

Geta skilið það mál sem notað er í kennslustofunni og brugðist við með orðum eða athöfnum, fylgt meginþræði í mjög 
einföldum frásögnum um kunnuglegt efni með stuðningi, t.d. af myndum, hlutum eða líkamsmáli og notað sér 
upplýsingarnar í eigin verkefni, fylgst með einföldu efni í myndmiðlum og úr heimi dægurmenningar sem er kunnuglegt úr 
heimi barna og unglinga og greint frá því helsta. Unnið er samkvæmt hæfniviðmiðum aðalnámskrár grunnskóla.

Námsefni:

Start og Smart lesbók

Start og Smart opgavebog

Lesið og hlustað af hljóðbók á leskafla sem kynna orðaforða um margvísleg efni eins og dýr, mat,skólann,borg,bæ og 
áhugamál. Auk þess er farið í tölur,tugi og heiti bókstafanna.

Auk sérstakra hlustunaræfinga (lytteøvelser) í vinnubók.

Kennsluaðferðir:

 Í kennslustundum munum við notast við þjálfunaræfingar, verklegar

  æfingar, þrautalausnir, leitaraðferðir, hópvinnubrögð, samvinnuverkefni. 

Námsmat:

Símat, verkefni og kannanir.  Hér skráið þið hvernig námsmati verður háttað.

 Hæfniviðmið úr aðalnámskrá grunnskóla liggja til grundvallar námsmats. Mat birtist reglulega yfir veturinn á hæfnikorti 
hvers nemanda. Hæfni nemenda er metin út frá fjórum umsögnum.
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

SEL danska 7.bekkur 2020-2021 - Hlustun

 Skilið það mál sem notað er í kennslustofunni og brugðist við með orðum eða athöfnum. 

 Fylgt meginþræði í einföldum frásögnum um kunnuglegt efni með stuðningi, t.d. af myndum, hlutum eða líkamsmáli 
og notað sér upplýsingarnar í eigin verkefni. 

 Fylgst með einföldu efni í myndmiðlum og úr heimi dægurmenningar sem er kunnuglegt úr heimi barna og unglinga 
og greint frá því helsta. 

SEL danska 7.bekkur 2020-2021 - Lesskilningur

 Skilið megininntak í stuttum einföldum frásögnum dagblaða, tímarita og netmiðla með stuðningi, t.d. af myndum. 

 Fundið afmarkaðar upplýsingar í einföldum texta og nýtt sér í verkefnavinnu. 

SEL danska 7.bekkur 2020-2021 - Samskipti

 Spurt og svarað á einfaldan hátt um það sem stendur honum næst. 

 Skipst á upplýsingum og skoðunum við skólasystkini og kennara um efni tengt náminu. 

 Tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið samtalsæfingar. 

SEL danska 7.bekkur 2020-2021 - Frásögn

 Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, áhugamálum og nánasta umhverfi á einfaldan hátt. 

 Endursagt og lýst atburðum eða reynslu á einfaldan hátt með stuðningi hluta, mynda, tónlistar o.s.frv. 

 Flutt atriði, sagt stutta sögu eða lesið upp eiginn texta sem hann hefur haft tækifæri til að æfa. 

SEL danska 7.bekkur 2020-2021 - Ritun

 Skrifað texta með orðaforða úr efnisflokkum sem fengist er við með stuðningi frá mynd, hlut eða gátlista. 

 Samið stuttan texta frá eigin brjósti með stuðningi mynda, hluta, tónlistar o.s.frv. 

 Lýst í einföldu máli því sem næst honum er, fjölskyldu, áhugamálum, vinum og umhverfi. 

 Skrifað einföld skilaboð, smáskilaboð og tölvupóst. 
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