Danska
Námsefni vorönn 2020
Náttúrufræðibraut 4. Bekkur DANS2BM05
Málfræði:

Sådan siger man eftir Hafdísi Ingvarsdóttur.
Athugið að bókin á að vera ný.

Lestur og lesskilningur:
Noveller og Gruk. Dansk litteratur for 4. Klasse. (Fæst í bóksölu MR)
Athugið að bókin á að vera ný.
Á haustönn var lesin ein bók og nú skal lesin ein til viðbótar af þessum fjórum á vormisseri.
Bók: Stikker eftir Steen Langstrup. (fæst notuð í bóksölu)
Orðaforði:

Dansk er mange ting eftir Brynhildi A Ragnarsdóttur og Kirsten Friðriksdóttur.
Stílabók fyrir glósur. Glósa á skriflega í glósubók.

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

Námsáætlun vorönn 2020
Vika 1
06.01
07.01-10.01.

Kynning á námsefni fyrir vorið 2020
Skoða jólapróf
Málfræði SSM: Nafnorð bls: 41-45.
DEMT: Mere undervisning, mindre sport bls: 66-67.
Lesa, þýða og glósa í glósubók ( bls. sleppa opgaver).

Vika 2
13.01-17.01

Málfræði SSM: Nafnorð bls: 46-49.
DEMT: Mandlig au pair bls: 69-70.
Lesa, þýða og glósa í glósubók ( bls. sleppa opgaver).

Vika 3
20.01-24.01

Málfræði SSM: Nafnorð bls: 50-52
DEMT: En kvælende luft bls: 74-75.
Stíll í tíma úr DEMT

Vika 4
27.01-31.01

Málfræði SSM : Lýsingarorð bls: 53-57.
Málfræði SSM : Lýsingarorð bls: 57-60.
Málfræði SSM: Lýsingarorð bls: 61-64.
Gerum málfræðiæfingar í lýsingarorðum.

Vika 5
03.02-07.02

Kvikmyndavika ( kvikmynd tilkynnt síðar)
Málfræði og glósupróf

Vika 6
10.02-14.02.

Noveller og Gruk: Udenfor bls: . 41
Noveller og Gruk. Oversættelse bls: 44
Noveller og Gruk: Efterfølgeren bls: 45

Vika 7

Vinna með verkefni úr Efterfølgeren
Noveller og Gruk: Alfred
Málfræði SSM: Forsetningar bls: 67-70

17.02-21.02

Vika 8
24.02-27.02

SSM: Det og der bls: 71 + æfingar 40 og 41.
Noveller og Gruk: Succes bls: 52
Verkefni bls: 56

Vika 9
02.03-06.03

Kvikmynd: Horfum á Flammen og Citronen
Stíll/ málfræði og smásögupróf ( 4 smásögur)

Vika 10
09.03-13.03

Stikker / verkefni úr bók / ljósrit frá kennara

Vika 11
16.03-20.03

Stikker / verkefni úr bók / ljósrit frá kennara.

Vika 12
23.03-27.03

Stikker, klára verkefni úr bók og skila
Ritgerð í tíma úr bíómynd. Undirbúningur vegna ritgerðar, gera drög að inngangi og
lokaorðum.

Vika 13
30.03-03.04

DEMT: Eksamen TIL 10 tal bls: 100-101.
Munnlegt stúdentspróf

Páskafrí 06 04 -14.04
Vika 15.
14.04-17.04

DEMT: På flugt uden mor og far bls: 89-91
DEMT: Fra drøm til virkelighed bls: 95-96
Stúdentsritgerð í tíma.

Vika 16
20.04-24.04.

Klára námsefni annarinnar, gera stíla og málfræðiæfingar.
Dimmision (22.04)
Sumardagurinn fyrsti ( 25.04)

Vika 17
27.04-30.04

Klára námsefni annarinnar og ef tími vinnst til þá upprifjun fyrir vorpróf.
Kennslu lýkur (30.04)

Kennari áskilur sér rétt til að breyta námsáætlun og notar námsnet til að tilkynna heimanám.
Seinni hluta vetrar lýkur með lokaprófi þar sem ástundun, skyndipróf ásamt jólaprófi liggur til grunns fyrir
námseinkunn. Munnlegt próf er hluti af stúdentsprófi í dönsku.
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.
Notkun farsíma er bönnuð í tímum nema með sérstöku leyfi kennara. Ítrekað brot á notkun hans gefur tilefni til brottvísunar úr tíma.
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.
Magdalena og Laufey

