
Or ðaf orðapróf   2 

Skil á SMIL-vi nnubók A/B 2    

Þýði ngar og dönskuskrif sem má skil a á bl aði  eða í töl vupósti. 2-4    

Önnur verkef ni í tí mum 1-2 

Hópavi nna 1-2 

Hei mavi nna byggi st á að hal da áætl un í SMIL og skil a ritunarverkefnum, auk þess að koma vel  undi rbúi n fyrir orðaf orðaprófi n. 
8. bekkur er í dönsku þri svar í vi ku og mi kil vægt að lj úka áætl un á hverj u tí mabili. Nemendur vi nna að þessu öll u í tí mum og því  
bet ur sem hver og ei nn nýti r dönskutí mana, því  mi nni  hei mavi nna. Vi ð fáum þá lí ka betri tí ma í að horfa á kvi kmyndi r og vi nna 
vef ef ni  og slí kt.          Kærli g hilsen Auður  

Uger DANSKA    8. bekkur vorönn forår 2019 áætl un.  

SMIL l esbók og vi nnubók A/B  o. fl. 
 

 

26.febr- 7. marts (2 

uger) 

Lj úkum 4. kafl a  ORÐAFORÐAPRÓF  1 fi mmt udagi nn (torsdag) 7. marts  úr 4. kafl a. 

  

11.-28. marts (3 uger) Ými s verkef ni frá kennara. Tal æfi ngar, hópvi nna o. fl 

1.-11. april  (2 uger) 

+þe madagar 

Pás kafrí 

SMIL 5. kafli  SMIL vi nnubók bl s. 3-11.  

Vel j a ei tt ský bl s. 54, skri fa upp á dönsku og þýða yfir á góða í sl ensku.   SKILA.     

 

 

24. 29. apríl, 2. maj Horf a á mynd eða þæt ti. 

 

6.-9. maj 

(1 uge) 
SMIL 5. kafli  SMIL vi nnubók bl s. 12-16. 

Skri fl egt verkef ni bl s. 57. (40-60 orð) SKILA 

Skri fl egt verkef ni bl s. 60  

13. – 23. maj 2 uger SMIL 5. kafli  SMIL vi nnubók bl s. 16-21. 

ORÐAFORÐAhópPRÓF  úr 5. kafl a, 15.-16. Maj.  SKILA VI NNUBÓK.  

Mál fr æði -l esskil ni ngur lj ósrit-samt al s æfi ngar.  

 Horf a á mynd eða þætti. 


