Nr.: NAA-594
Útgáfa: 2.0
Dags: 13.11.2018
Eig: JGI
Ábm: KTK

Tækniskólinn
DANS2KT05AK

Síða 1 af 2

Kennarar:
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Skólastjóri:

Kristín Þóra Kristjánsdóttir

Áfangalýsing:

DANS2KT05AK

Áfangaheiti

Danska

Áfanginn er grunnáfangi í dönsku. Áhersla er á að nemendur þjálfist í að tileinka sér orðaforða, tjá
hugsun sína í ræðu og riti og rökstyðja skoðanir sínar. Byggður er upp virkur og hagnýtur orðaforði
með því að lesa og vinna með texta. Lesnir eru fjölbreyttir textar og einnig unnið með lestur eftir
áhugasviði nemenda. Nemendur bera ábyrgð á eigin námsframvindu og efla þekkingu sína á
mismunandi aðferðum til að tileinka sér tungumál.
Um markmið, kennslubúnað og kennslufyrirkomulag vísast í námskrá. Um vikudaga og tímasetningu
innan hverrar viku vísast til stundatöflu í Innu.
Námsmat:
Matshlutar

Lýsing matshluta

Vika 1

Verkefni vikunnar, skrifleg, munnleg, málfræði, paravinna

20%

Vika 2

Verkefni vikunnar, stíll, krossapróf, ritun, munnlegt,

20%

Vika 3

Verkefni vikunnar, stíll, glærukynning, málfræði, verkefni að eigin
vali (munnlegt ritað, vídeó eða annað)

20%

Vika 4

Verkefni vikunnar, stíll, hlustun, málfræði, tjáning aða eigin vali,
ein/n eða með öðrum.

20%

Vika 5

Verkefni vikunnar, stíll, munnleg endursögn úr smásögu, málfræði
Lokaritgerð

20%

Samtals:

Vægi

100%

Annað
Allir matsþættir eru lagðir fyrir í Innu. Úrlausnum og sundurliðuðum einkunnum verður skilað í Innu
á því formi sem best hentar.
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Áætlun:
Tímabil

Námsefni (verklegt og bóklegt)

Heimavinna/verkefni

Vægi
matshl.
%

Vika

Dags.

44

28.10.-03.11.

Dansk kultur, musik, litteratur, TV og evt.
film.
Tekst og lyd. Grammatik, udtale og
substantiver

Skrifleg endursögn
Munnleg endursögn
Málfræðiverkefni
Hlustun, ritun; ljóð.

20

45

04.11.-10.11.

Danmarks geografi og historie.
Tekst og lyd. Grammatik, adjektiver

Heimastíll, krossapróf
Málfræðiverkefni, ritun
Munlegt, þýðing.

20

46

11.11.-17.11.

Jeg og mine nærmeste omgivelser (krop
og helbred, hjem og familie)
Tekst og lyd. Grammatik;
stedord/pronomen

Heimastíll,
glærukynning,eða kynning
að eigin vali.
Málfræðiverkefni.
Verkefni að eign vali.

20

Natur og miljø.
Tekst og lyd. Grammatik;
verber/udsagnsord

Heimastíll,
Hlustunarverkefni
Málfræðiverkefni
Einstaklings- eða
hópverkefni.

20

Fritid
Tekst og lyd.
Grammatik; tal og spørgeord

Heimastíll, munnleg
endursögn úr smásögu
Lokaverkefni - ritgerð.

20

47
18.11.-24.11.

48
25.11.-01.12.

49

02.12.-08.12.

50

09.12.-15.12.

Námsmat og endurgjöf

51

16.12.-22.12.

Námsmat/endurgjöf og birting einkunna mánudaginn
17.12.

Athugið: Með vikunúmeri er átt við vikur ársins (eins og á dagatalinu)

1.1
Námsgögn

Upplýsingar um námsgögn er að finna í Innu.
Æskilegt er að nemendur séu með fartölvu.

Annað,
t.d. öryggisbúnaður
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