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Námsáætlun 

 

Námsáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar. 

Upplýsingar um heimanám og verkefni hverrar viku má nálgast á Mentor. Nemandi ber 

ábyrgð á eigin námi og að standa skil á þeim þáttum sem teknir eru til námsmats. Ef nemandi 

missir úr kennslustund þarf hann að afla sér upplýsinga um heimavinnu og afla þeirra gagna 

sem þörf er á. 

 

 

Námsefni/Bækur: 

Tak: Lesbók og vinnubók B 

Sofies dagbog af Jørn Jensen. 

Þættir: The Rain (Regnen) 

Grammatik 1 

Orðabækur: 

- www.ordnet.dk 

- www.snara.is 

- www.islex.is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ordnet.dk/
http://www.snara.is/
http://www.islex.is/
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Lota 1: Vi er forskellige kafli 6- TAK  

 

Hæfniþáttur Þjálfun hæfni/vinnuleiðir Námsmat 

Hlustun, lesskilningur, 

frásögn, samskipti og ritun. 

Þema lotu: Vi er forskellige 

Námsbók: TAK 

 

Lesbók: Tak, 6. kafli, valdar 

síður( 60-62,66-69) 

Vinnubók TAK 6.kafli, 

valdar síður 

 

Kaflapróf + hlustunarpróf 

 

Málfræði og orðalistar 

-Nafnorð 

-Lýsingarorð 

-Sagnorð 

-Töluorð-Raðtölur 

-Forsetningar 

-Hv-orð 

-Tímaákvarðanir 

Leiðsagnarmat byggt á 

verkefnum í tímum í 

samræmi við hæfniviðmið. 

Ritunarverkefni og munnleg 

vekefni. 

 

 

Lota 2: Krop og følelser kafli 7-TAK 

 

Hæfniþáttur Þjálfun hæfni/vinnuleiðir Námsmat 

Hlustun, lesskilningur, 

frásögn, samskipti og ritun. 

Þema lotu: Krop og følelser 

Námsbók: TAK 

 

Lesbók: Tak, 7. kafli, valdar 

síður( 70-76,78-79) 

Vinnubók TAK 7.kafli, 

valdar síður 

 

Kaflapróf + hlustunarpróf 

 

Málfræði og orðalistar 

-Nafnorð 

-Lýsingarorð 

-Sagnorð 

-Töluorð-Raðtölur 

-Forsetningar 

-Hv-orð 

-Tímaákvarðanir 

Leiðsagnarmat byggt á 

verkefnum í tímum í 

samræmi við hæfniviðmið. 

Ritunarverkefni og munnleg 

vekefni. 
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Lota 3: Anders And og Jul  

 

Hæfniþáttur Þjálfun hæfni/vinnuleiðir Námsmat 

Hlustun, lesskilningur, 

frásögn, samskipti ritun og 

menningarlæsi. 

Þema lotu: Anders And 

Námsbók: Anders Önd  

 

Lesbók:  

Vinnubók: Vinnubók sem 

fylgir bókinni. 

 

Skila ritunarverkefni. 

 

Málfræði og orðalistar 

-Nafnorð 

-Lýsingarorð 

-Sagnorð 

-Töluorð-Raðtölur 

-Forsetningar 

-Hv-orð 

-Tímaákvarðanir 

Leiðsagnarmat byggt á 

verkefnum í tímum í 

samræmi við hæfniviðmið. 

Ritunarverkefni og munnleg 

vekefni. 

 

 

 

Lota 4:The Rain(þættir) 

 

Hæfniþáttur Þjálfun hæfni/vinnuleiðir Námsmat 

Hlustun, lesskilningur, 

frásögn, samskipti ritun og 

menningarlæsi. 

Þema lotu: The Rain 

(Regnen 1.session) 

 

Verkefni: Vinnubók sem 

fylgir myndinni. 

 

Skila ritunarverkefni og 

munnleg verkefni 

 

 

Leiðsagnarmat byggt á 

verkefnum í tímum í 

samræmi við hæfniviðmið. 

Ritunarverkefni og munnleg 

vekefni. 
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Lota 5: Jeg elsker Danmark  

 

Hæfniþáttur Þjálfun hæfni/vinnuleiðir Námsmat 

Hlustun, lesskilningur, 

frásögn, samskipti ritun og 

menningarlæsi. 

Þema lotu: Jeg elsker 

Danmark 

Námsbók: Smil 

 

Lesbók: Smil, . kafli 7, 

valdar síður( 72-75,77-

82,84-85) 

Smil Vinnubók B 7.kafli, 

valdar síður 

 

Kaflapróf + hlustunarpróf 

Kynning 

 

Málfræði og orðalistar 

-Nafnorð 

-Lýsingarorð 

-Sagnorð 

-Töluorð-Raðtölur 

-Forsetningar 

-Hv-orð 

-Tímaákvarðanir 

Leiðsagnarmat byggt á 

verkefnum í tímum í 

samræmi við hæfniviðmið. 

Ritunarverkefni og munnleg 

vekefni. 

 

Lota 6:Sofies dagbog  

 

Hæfniþáttur Þjálfun hæfni/vinnuleiðir Námsmat 

Hlustun, lesskilningur, 

frásögn, samskipti ritun og 

menningarlæsi. 

Námsbók Sofies dagbog 

 

Vinnubók : Hefti frá MMS 

sem fylgir bókinni. 

Leiðsagnarmat byggt á 

verkefnum í tímum í 

samræmi við hæfniviðmið. 

Ritunarverkefni og munnleg 

vekefni. 

 


