Egilsstaðaskóli

Kennsluáætlun
7. bekkur

Námsgrein: Danska
Kennsluaðferðir og skipulag:
Danska er kennd 2 kennslustundir á viku. Áhersla er lögð á að þjálfa nemendur í að hlusta og tjá sig en auk þess eru lesnir textar og ritun æfð
með stuttum æfingum. Fjallað er um menningu í Danmörku og á Norðurlöndunum.

Hæfniviðmið

Námsefni

Námsmat

Tímabil

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

Jafnt og þétt yfir veturinn.

Halfdans ABC

Verkefni í tengslum við efni sem
er hlustað eða horft á.

Stuttir danskir þættir s.s. Klassen
(af dr.dk), bíómyndir.

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

Start og fleiri textar sem kennari
leggur fyrir.
Halfdans ABC

Unnið með margvíslega texta yfir
allan veturinn.

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

Start

Kannaður skilningur á orðaforða
úr lestextum og öðrum efni.

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

Smart, spil og leikir,
samskiptaæfingar.

Tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið
samtalsæfingar.

Smart; spil og leikir,
samskiptaæfingar.

Jafnt og þétt yfir önnina.

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

Samskiptaæfingar.

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

Stutt ritunarverkefni í tengslum við
námsefni.

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

Nemendur skrifa stuttar frásagnir í
tengslum við námsefnið hverju
sinni.

Nemendur skila stuttum
ritunarverkefnum.

Menningarlæsi
Sýnt fram á að hann þekkir nokkuð til ytri
umgjarðar menningarsvæðisins, s.s.
landfræðilegrar legu, staðhátta og þekktra
staða.

Fjölbreytt efni frá kennurum sem
lýsa menningu og lífsháttum í
Danmörku og á Norðurlöndunum.
Fjallað um jólahald o.fl.

Fjallað um í tengslum við árstíðir,
viðburði og námsefnið þegar við á.

Sýnt fram á að hann áttar sig á að mörg algeng
orð í erlenda tungumálinu eru lík og skyld
öðrum sem hann þekkir.

Start, Halfdans ABC og annað efni
sem unnið er með.

