Danska
Námsefni/ námsáætlun haustönn 2019
Málabraut 4. bekkur
Málfræði:

Sådan siger man eftir Hafdísi Ingvarsdóttur.
Athugið að bókin á að vera ný. Sagnorð (bls. 7-31), fornöfn (bls. 33-39), ýmis smáorð (bls.6575), töluorð ( bls. 76).

Lestur og lesskilningur:
Noveller og Gruk. Dansk litteratur for sproglig linje, 4. Klasse. (Fæst í bóksölu MR)
Athugið að bókin á að vera ný. Lesnar valdar smásögur ásamt kynningarefni um tvo
höfunda.
Kjörbækur :
Ud med Knud eftir Jesper Wung Sung
Babettes gæstebud eftir Karen Blixen
Orðaforði:

Top ti eftir Brynhildi A Ragnarsdóttir og Kirsten Friðriksdóttir
Stílabók fyrir glósur. Glósa á skriflega í glósubók.
Valdir kaflar lesnir og þýddir ásamt verkefnavinnu.

Orðabækur:
Hlustun:
Annað:

Dönsk-dönsk orðabók. Gott er að hafa aðgang heima að rafrænni orðabók.
Bíómynd og stuttir þættir.
Ljósritaðar greinar, æfingar og stílar.

Námsáætlun haustönn 2019
21.08-23.08

Kynning á námsefni fyrir haustið 2019
Af hverju lærum við dönsku? Skoðum tilgang og ástæðu þess.

26.08-30.08

Málfræði SSM: Reglulegar sagnir og æfingar ( bls. 8, 9 og 10).
Top ti : Lesa, þýða og glósa í glósubók (bls. 8-11).
Stíll/ verkefni úr kafla.

02.09-06.09

Málfræði SSM: Reglulegar sagnir og æfingar ( bls.11, 12, 13 og 14, sleppa æfingu 4).
Top ti : Lesa, þýða og glósa í glósubók (bls: 24-26 og 34).
Stíll/verkefni úr kafla
Noveller og Gruk: Lesa um H.C. Anderesen. Þáttur um H.C. Andersen
Lesa Det er ganske vist!

09.09-13.09

Málfræði SSM: Óreglulegar sagnir og æfingar ( bls. 15-19).
Top ti : Lesa, þýða og glósa í glósubók (bls. 43-44)
Noveller og Gruk: Lesa Den grimme ælling.
Verkefni úr Den Grimme ælling í tölvuveri.

16.09-20.09

Málfræði SSM: Óreglulegar sagnir og æfingar (bls. 21-23 og bls 24-30).
Próf í reglulegum og óreglulegum sögnum úr SSM og þýddur teksti úr Top ti (10%).
Noveller og Gruk: Lesa um Karen Blixen og smásöguna De blå øjne. Þáttur um KB.

23.09-27.09

Málfræði SSM: Fornöfn ( bls. 33-35)
Babettes gæstebud.
Mynd, bók og verkefni

30.09-04.10

Babettes gæstebud.
Mynd bók og verkefni
Málfræði SSM: Fornöfn (bls. 37-39) og ýmis smáorð (bls. 65-67 að forsetningum)
Málfræðiæfingar og stíll.

07.10-11.10

Þemavika: Mit lykkelige land – Danmark (námsefni frá kennara)

14.10-18.10

Kynningar á hópaverkefnum úr þemaviku (kennaramat)
Noveller og Gruk: Lesa Udenfor og Efterfølgeren.
Próf úr smásögum (5%)

21.10-23.10

Noveller og Gruk: Lesa En Æggesnaps og Tove Ditlevsen

Hausthlé 24 og 25 október
28.10-01.11

Kvikmyndavika og verkefni unnið úr kvikmynd

04.11-08.11

Málfræði SSM: Töluorð ( bls. 76). Málfræðiæfingar og stílar.
Lestrartími
Kjörbókarpróf, Ud med Knud/ ritgerð úr bók.(10%)

11.11-15.11

Top ti: Lesa þýða og glósa (bls. 50-51 og 53-54 og 61-62)

18.11-22.11

Skila verkefnabók og glósum (kennaramat).

25.11-29.11

Upprifjun og undirbúningur fyrir jólapróf.
Kennslulok 29.11.

Kennari áskilur sér rétt til að breyta námsáætlun og notar námsnet til að
tilkynna heimanám.
Fyrri hluta vetrar lýkur með jólaprófi.
Mæting, ástundun, skyndipróf ásamt jólaprófi liggur til grunns fyrir námseinkunn.
Skólasókn. Þátttaka nemenda í prófum og æfingum er ófrávíkjanleg skylda og ber kennara að gefa einkunnina 0 þeim sem ekki koma í
slíkar æfingar eða skila ekki verkefnum nema um sannarleg veikindi eða önnur óhjákvæmileg forföll er að ræða. Sjúkrapróf eru eingöngu
ætluð þeim nemendum sem hafa tilkynnt veikindi á skrifstofu áður en próf hefst.
Kennari leggur mikla áherslu á að nemendi komi með tiltekin gögn í tímana og áskilur sér rétt til að vísa nemenda úr tíma hafi hann ítrekað
ekki skólabækur meðferðis.

Námseinkunn: 50% skyndipróf og verkefni vetrarins, 25% jólapróf og 25% mat kennara.

Kennari setur allt námsefni inn á námsvefinn þannig að nemandi hefur alltaf
aðgang að heimanámi.

Laufey Jóhannsdóttir
Magdalena Margrét ólafsdóttir

