
          Hlíðaskóli     

Danska 

Námsefni: Tænk lesbók og vinnubók, ásamt efni frá kennara og kvikmyndir 

Fyrri hluti 

Námsþáttur Tímabil Hæfniviðmið úr skólanámskrá Kennsluhættir  Mat 

Tænk – kafli 1 Rend op og 
hop med din krop 
(vinnum með líkamshluta) 
 
Kafli 2 Dig, mig og vit o 
(fjölskylduorð) 
 
Kvikmynd og verkefni 
 
 
 

 
5 vikur 

. 
Ágúst – október 

 

 Spurt og svarað úr námsefninu.  

 Fylgst með einföldu myndefni  og greint frá því 
helsta. 

 Lesið texta sem unnið er með og skilið 
megininntak hans. 

 Myndað einfaldar setningar. 

 Spurt og svarað úr námsefninu.  

 Lesið texta sem unnið er með og skilið 
megininntak hans. 

 Skilið aðalatriðin í hlustunaræfingum. 

 Skrifað stök orð, t.d. orðalista eða stuttar 
setningar. 

  

 
Lestur kaflans og hlusta á 
hann, unnið verkefni úr 
honum bæði sjálfstætt og í 
hóp. 
 
Horfum á kvikmyndir og 
vinnum verkefni úr þeim, 
bæði í hóp og 
einstaklingslega. Einnig 
horfum við á stutt myndefni 
og vinnum verkefni tengt 
því. 

 
kaflapróf, 
Tímavinna, 
Sérverkefni frá 
kennara, 
kvikmyndaverkefni 
 
 

Tænk – kafli 3 Boliger 
(vinnum með heimilisorð) 
Jólaverkefni  
(vinnum með jólaorð)  
 

Nóvember – 
desember   
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Seinni hluti 

 

 

Námsþáttur Tímabil Hæfniviðmið Kennsluhættir Mat 

Tænk kafli 4  
Mettes konfirmation 
Myndefni og verkefni 
(vinnum með fermingu) 

3 vikur 
Janúar  

 
  

 Spurt og svarað úr 
námsefninu.  

 Fylgst með einföldu 
myndefni  og greint frá því 
helsta. 

 Lesið texta sem unnið er 
með og skilið megininntak 
hans. 

 Myndað einfaldar 
setningar. 

 Spurt og svarað úr 
námsefninu.  

 Lesið texta sem unnið er 
með og skilið megininntak 
hans. 

 Skilið aðalatriðin í 
hlustunaræfingum. 

 Skrifað stök orð, t.d. 
orðalista eða stuttar 
setningar. 

 

 
Lestur kaflans og hlusta á hann, unnið 
verkefni úr honum bæði sjálfstætt og í 
hóp. 
 
Horfum á kvikmyndir og vinnum verkefni 
úr þeim, bæði í hóp og einstaklingslega. 
Einnig horfum við á stutt myndefni og 
vinnum verkefni tengt því. 

kaflapróf, 
Tímavinna, 
Sérverkefni frá kennara, 
kvikmyndaverkefni 
 
 

Tænk – kafli 5  
Fritid  
Myndefni og verkefni 
Kvikmynd og hópaverkefni 
(vinnum með áhugamálin) 
 

6 vikur 
febrúar-mars 

 

Tænk – Þemaverkefni úr 
köflum bókarinnar. 
Hópavinna.  
 

2. vikur 
 mars 

Tænk - kafli 6 
Mystik  
Kvikmynd og verkefni  
Upprifjun úr köflum bókarinnar 

9 vikur 
apríl - júní 


