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Kennslustund Þema Námsefni Markmið 

22.-26. febrúar Tøj og farver 
 

START læsebog s. 12  
START opgavebog s. 20 -
21 

I dette kapitel snakker vi 
om tøj og assecories og 
hvad de hedder på dansk. 
Samtidig lærer vi de danske 
farver. 

28. febrúar - 4. 
mars 

Tøj og farver 
 

START læsebog s. 13 
START opgavebog s. 22-
23 
Lytteøvelse 9 

Vi arbejder med ord og 
sætninger og snakker om 
navneordene. Hvor mange 
køn er der i det danske 
sprog.  

7. -11. mars 
 

Tøj og farver 
 

START læsebog  s. 14-15 
START opgavebog s. 24-
25 
Lytteøvelse 10 

Vi leger stoleleg og bruger 
danske sætninger 

14. – 18. mars Tøj og farver  START opgavebog s. 26-
27 
Lytteøvelse 11 

Vi øver de danske tal fra 1-
100 

21. – 25. mars Tøj og farver START opgavebog s. 26-
27 
Lytteøvelse 11 

 

28. mars – 1. 
apríl 

Tøj og farver START læsebog s. 26-27 
START opgavebog s. 28 -
30 
Lytteøvelse 12 og 13 

 

4. -8. apríl  Dagene START læsebog s. 18  
START opgavebog s. 31 
 

I dette kapitel snakker vi 
om ugens dage og deres 
navne. 

19. -20. apríl  Vi ser en film     

25. - 29. apríl  Familien  START læsebog s. 19 
START opgavebog s. 32-
33 

Vi finder ud af hvad de 
forskellige 
familiemedlemmer hedder. 

2. -6. maí Sammen med 
familien  

START læsebog s. 20-21 
START opgavebog s. 34-
35 

 

9. -13 maí  Opgaver fra læren 
  

  

16. – 20. maí Opgaver fra læren  
 

  

 

Kennsluáætlun miðannar birt með fyrirvara um breytingar. 

Heimavinna byggist á að halda áætlun í námsefninu START. 6. bekkur er í dönsku á þriðjudögum og 
miðvikudögum og mikilvægt að ljúka áætlun í hverri viku. Heimavinna verður lítil sem engin ef 
nemendur nýta tímann vel í kennslustundum. Hikið ekki við að hafa samband ef eitthvað er óljóst. 

Kærlig hilsen Line 
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