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Bekkjarnámskrár: Kennsluáætlanir  Prent. dags.: 08.10.2018 

 

Nafn kennara: Halldóra Björk Guðmundsdóttir 10. bekkur danska 

Skóli:  BES Haust 2018 halldorab@barnaskolinn.is 

 

Áfangalýsing: Gert er ráð fyrir einstaklingsmiðuðu námi þar sem nemendur vinna bæði 
einstaklingslega, í pörum og í hópum. Boðið verður upp á fjölbreytni í kennsluaðferðum 
eftir því sem viðfangsefni leyfa. Farið verður yfir þau markmið dönskunnar sem námskrá 
segir til um ásamt því að þjálfa frekar það sem áður er lært. Unnið er í verkefnum sem 
sett eru inn á mentor og er námsefni vetrarins skipt niður í haustönn og vorönn sem 
tengd eru við þau hæfni- og matsviðmið sem við eiga í hverju verkefni. 
 

 

 

Lotur verða skráðar inn á mentor. 

Kíkið daglega þar inn. 

 
 
 

Námsmat 

Við námat skiptir mestu að ég meti það sem til er ætlast samkvæmt  

hæfniviðmiðum, fullvissi mig um að matsniðurstöður séu byggðar á traustum gögnum og ég 

noti fjölbreyttar aðferðir í kennslu minni við söfnun gagna til þess að veita nemendum, 

foreldrum og skólanum sem gleggstar upplýsingar um stöðu þeirra. Ég get þannig fengið  

betri innsýn í nám hvers nemanda. 

 
 
 
 
 

Vika Dags. Lotur og verkefni Tí
m
a-
fj
öl
di 

Hæfniviðmið 

34. 20.8. – 24.8. Starfsdagur 20.8 

Starfsdagur 21.8 

Skólasetning 22.8 
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Bekkjarnámskrár: Kennsluáætlanir  Prent. dags.: 08.10.2018 

35. 27.8. – 31.8 Þriðjudagur og miðvikudagur: 

Nemendur fá verkefni hjá kennara um 
tölur, töluorð og persónufornöfn gera 
verkefni og æfa sig þannig að hver og 
einn geti talið upp í 100 fyrir kennara 
auk þess að segja afmælisdaginn sinn 
og eins meðlims úr eigin fjölskyldu 
fyrir kennara og nota um leið 
persónufornöfn til þess. 

 Öll hæfniviðmið eru tengd við 
verkefni nemenda í 10. bekk í 
mentor. Skoðið þau endilega 
með þeim þar! 

  36. 3.9. – 7.9. Þriðjudagur 4.9: 
Grammatik: Lesbók bls.14 - 17 (að 
eignarfornöfnum) Fornöfn við vinnum 
með persónufornöfnin og þið gerið 
verkefni 40 og 41 í stóra 
málfræðiheftinu.  

Miðvikudagur 5.9 
Smil A  
lesbók: bls. 4 og 5 (förum yfir innihald 
textans) 
vinnubók: 3 - 6 Hlustunaræfing 1 á 
bls. 6 

 Öll hæfniviðmið eru tengd við 
verkefni nemenda í 10. bekk í 
mentor. Skoðið þau endilega 
með þeim þar! 

37. 10.9. – 14.9. Þriðjudagur 11.9 
Dreifnámstími í Smil A 

Miðvikudagur 12.9 
Smil A  
lesbók: Erum enn á bls 5 í lesbók  
vinnubók: bls. 7 - 11 það má sleppa G 
á bls. 10 og H á bls. 11. 

Hlustunaræfing 2 

 Öll hæfniviðmið eru tengd við 
verkefni nemenda í 10. bekk í 
mentor. Skoðið þau endilega 
með þeim þar! 

38. 17.9. – 21.9. Þriðjudagur 19.9: 
Dreifnámstími í Smil A 

Miðvikudagur 20.9 
Smil A  
lesbók: bls. 6 - 7 Minni á að gott er að 
byrja að glósa í google docs skjalið 
sem fyrst í classroom, það má nota í 
prófi.  
vinnubók: 12 – 13 

 Öll hæfniviðmið eru tengd við 
verkefni nemenda í 10. bekk í 
mentor. Skoðið þau endilega 
með þeim þar! 



 
Barnaskólinn á 

Eyrarbakka og Stokkseyri 

 

Útgáfa: 1 
Dags.: 15.08.2018 
 

Haust 2018 

 

  

Síða 3 af 7 

 

Bekkjarnámskrár: Kennsluáætlanir  Prent. dags.: 08.10.2018 

39. 24.9. – 28.9. Þriðjudagur 26.9 
Kvíðafyrirlestur hjá Lucindu á vegum 
skólaþjónustunnar. 

Miðvikudagur 27.9 

Grammatik: Höldum áfram þar sem 
frá var horfið með fornöfnin frá bls. 17 
þar eru eignarfornöfn og síðan bls. 18 
þar sem þið skoðið ábendingarfornöfn 
s.s. denne (þessi), dette (þetta) og 
disse (þessir/þessar/þessi) og 
afturbeygð fornöfn þar erum við að 
tala um sig /dæmi: Sigríður talaði 
látlaust um sig. 

Þið gerið verkefni 42 í stóra 
málfræðiheftinu og ef þið áttuð eftir að 
ljúka  40 - 41 gerið þið það. 

Smil A  
lesbók: bls. 8 – 9 
vinnubók: bls. 14 - 17 það má 
sleppa I á bls. 16 - 17. 
Hlustunaræfing 3 í dag. 

 Öll hæfniviðmið eru tengd við 
verkefni nemenda í 10. bekk í 
mentor. Skoðið þau endilega 
með þeim þar! 

40. 1.10. – 5.10. Þriðjudagur: 
Grammatik: bls. 19 - 20 
Spurnarfornöfn, förum saman yfir í 
byrjun tímans.   
Þið gerið verkefni 43 og 44 í stóra 
málfræðiheftinu. 

Miðvikudagur: 
Smil A  
lesbók: bls. 10 
vinnubók: bls. 18 - 20 (það er nóg að 
finna 3 villur á myndinni og skrifa) 
Föstudagur: Haustþing kennara 

 Öll hæfniviðmið eru tengd við 
verkefni nemenda í 10. bekk í 
mentor. Skoðið þau endilega 
með þeim þar! 

41. 8.10. – 12.10 Þriðjudagur:  
Grammatik: Töluorð bls. 39 - 41 
ræðum aðeins um tölurnar og 
æfinguna sem þið lesið fyrir 
sessunaut. 
Í stóra málfræðiheftinu vinnið þið 
verkefni 46a og 46b. 
 
Miðvikudagur: Dreifnámstími í 
Grammatik! 

 Öll hæfniviðmið eru tengd við 
verkefni nemenda í 10. bekk í 
mentor. Skoðið þau endilega 
með þeim þar! 
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Bekkjarnámskrár: Kennsluáætlanir  Prent. dags.: 08.10.2018 

42. 15.10.–19.10 Þriðjudagur 16.10:  
Grammatik: Nafnorð og ákv. og óákv. 
greinir bls. 29 – 33 
Með þessum texta fylgja verkefni 16 - 
23 og þið hafið viku til að klára. 

Miðvikudagur 17.10: 
Orðaleikur um víkinga í upphafi 
tíma! 
Ritunarverkefni veldu einn frægan 
víking eða konu sem var uppi á 
tíma víkinga frá annaðhvort Noregi 
eða Íslandi og skrifaðu 250 orð um 
hann/hana á dönsku. Reyndu að 
lýsa þeim aðstæðum sem hann/hún 
voru að koma úr og hvert 
ferðalaginu var heitið. Hér er kostur 
að nota texta úr lesbókinni af þeim 
blaðsíðum sem þið hafið lesið. Hér 
er t.d. sniðugt ef tveir og tveir vilja 
vinna saman að taka t.d. hjón eða 
víkinga sem voru uppi á sama tíma 
og segja frá ferðalagi tveggja 
víkinga til Íslands. Þið megið líka 
vinna verkefnið ein og segja frá 
einni persónu. Þið eigið að búa til 
mynd af viðkomandi persónu og 
kynna stuttlega með því að lýsa 
útliti og fatnaði persónunnar. Skil 
eru 31. október!! 

Haustfrí 18.10 

Haustfrí 19.10 

 

 

Öll hæfniviðmið eru tengd við 
verkefni nemenda í 10. bekk í 
mentor. Skoðið þau endilega 
með þeim þar! 

43. 22.10.–26.10 Þriðjudagur 23.10: Förum yfir í 
Grammatik. 

Miðvikudagur 24.10: Unnið í ritun! 

 Öll hæfniviðmið eru tengd við 
verkefni nemenda í 10. bekk í 
mentor. Skoðið þau endilega 
með þeim þar! 
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Bekkjarnámskrár: Kennsluáætlanir  Prent. dags.: 08.10.2018 

44. 29.10.– 2.11. Þriðjudagur 30.10: Fáið hérna 
dreifnámstíma í ritunina. 

Miðvikudagur 31.10: Síðasti dagur til 
að vinna í ritun skiladagur í dag! 

Það er ekki próf úr þessum kafla en 
þessi kafli gerir út á ritun og að þið 
getið leitað upplýsinga og komið 
þeim yfir á dönsku og unnið þannig 
með lesið efni um leið.  

 Öll hæfniviðmið eru tengd við 
verkefni nemenda í 10. bekk í 
mentor. Skoðið þau endilega 
með þeim þar! 

45. 5.11. – 9.11. Mánudagur: Starfsdagur 5.11 

Þriðjudagur: Foreldradagur 6.11 

Miðvikudagur: Grammatik: Fyrri 
tíminn: 
Nafnorð og ákv. og óákv. greinir bls. 
29 - 33 

Með þessum texta fylgja verkefni 16 - 
23 og þið hafið viku til að klára 

 Öll hæfniviðmið eru tengd við 
verkefni nemenda í 10. bekk í 
mentor. Skoðið þau endilega 
með þeim þar! 

46. 12.11.–15.11 Þriðjudagur: Seinni tíminn: 

Grammatik: Nafnorð og ákv. og óákv. 
greinir bls. 29 - 33 

Með þessum texta fylgja verkefni 16 - 
23 

Miðvikudagur: 2. kafli  
Smil lb: Hlustum á bls. 14 og 15 og 
tökum kórlestur. 
Byrjum á að glósa af fyrstu 
blaðsíðunum  
Smil vb: 26  

 Öll hæfniviðmið eru tengd við 
verkefni nemenda í 10. bekk í 
mentor. Skoðið þau endilega 
með þeim þar! 
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Bekkjarnámskrár: Kennsluáætlanir  Prent. dags.: 08.10.2018 

47. 19.11.–23.11. Dagur mannréttinda barna 20.11 
Árshátíð unglingastigs 22.11 

Þriðjudagur: Duolingo og förum í 
orðaspil. 

Miðvikudagur:  
Smil lb: bls. 15 
Smil A vb: 28 – 29 hlustunaræf. 5 

 Öll hæfniviðmið eru tengd við 
verkefni nemenda í 10. bekk í 
mentor. Skoðið þau endilega 
með þeim þar! 

48. 26.11.–30.11. Þriðjudagur: Glósutími á classroom 

Miðvikudagur: 
Smil lb: bls. 16 
Smil A vb: 30 
Kahoot 

 Öll hæfniviðmið eru tengd við 
verkefni nemenda í 10. bekk í 
mentor. Skoðið þau endilega 
með þeim þar! 

49. 3.12. – 7.12. Þriðjudagur: 
Smil lb: bls. 16 – 17 
Smil A vb: 31 – 32 hlustunaræf. 6 það 
má sleppa efri hluta á bls. 33 

Miðvikudagur: 
Smil lb: bls. 18 – 19, kórlestur förum 
yfir orðaforðann.  
Smil A vb: Neðri hluti 33 og gera 34 

 Öll hæfniviðmið eru tengd við 
verkefni nemenda í 10. bekk í 
mentor. Skoðið þau endilega 
með þeim þar! 

50. 8.12.–14.12 Þriðjudagur: Duolingo og orðaleikur 

Miðvikudagur: 
Smil lb: bls. 20 
Smil A vb: 35 – 36 

Kahoot 

 Öll hæfniviðmið eru tengd við 
verkefni nemenda í 10. bekk í 
mentor. Skoðið þau endilega 
með þeim þar! 

51. 17.12.–21.12 Þriðjudagur: Hlustunaræfing bls. 37. 
Horfum á þátt af Klassen og gerum 
verkefni. 

Miðvikudagur: 
Smil lb: bls 21 
Smil A vb: 37 
Horfum á Klassen og gerið verkefni. 

Litlu jólin 20.12 
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Bekkjarnámskrár: Kennsluáætlanir  Prent. dags.: 08.10.2018 

52. 24.12.–28.12 Jólafrí   

1. 31.12 – 4.1. Jólafrí 2.1 

Starfsdagur 3.1 

  

2. 7.1. – 11.1. Þriðjudagur: Kórlestur  
Smil lb: bls. 21 – 22 
Smil A vb: 39 

Miðvikudagur:  
Smil lb: bls. 23 
Smil A vb: 40 – 41 
Kahoot 

 Öll hæfniviðmið eru tengd við 
verkefni nemenda í 10. bekk í 
mentor. Skoðið þau endilega 
með þeim þar! 

 
 
 

Tegund Námsgögn 

Bók Smil lesbók Vinnubók Smil A. Grammatik lesbók og vinnubókarhefti.  

Annað Duolingo, málfræðiefni af netinu, Kahoot. 

 
Birt með fyrirvara á breytingum. 
 
Bestu kveðjur; 
 
 
 
 

 

 


