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Lýsing

Unnið að aukinni færni nemandans í hlustun, tali, lestri og ritun, jákvæðni gagnvart faginu
og trú á eigin getu. Jafnhliða nýju efni eru orðaforði og málfræðiatriði, sem komið hafa fram
í undanfaranum, rifjuð upp og sett í nýtt samhengi. Áfram er lögð sérstök áhersla á
samtalsæfingar í para og/eða hópvinnu. Viðfangsefnin eru m.a. tengd daglegu lífi, atvinnu,
ferðalögum, fríi og liðnum atburðum. Veruleg áhersla er á aukinn orðaforða, málfræði og
málskilning. Nemendur eru þjálfaðir í tali og ritun í tengslum við námsefnið. Nemendur fá
fræðslu um þjóðlíf, siði og venjur samhliða námsefninu

Þekkingar-, leikni- og hæfniviðmið

Matur og drykkir, fara á veitingastað
Heilsa og líkami
Útlit, tíska og verslun
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er skýrt sem metið er með hlustunaræfingum
og -prófum.
skilja einfalda lestexta sem metið er með skriflegum og munnlegum spurningum um
innihald texta.
taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir og segja á einfaldan hátt frá
sjálfum sér, fjölskyldu sinni og atburðum daglegs lífs sem metið er með samtalsæfingum og
munnlegu prófi.
skrifa stuttan einfaldan texta um sjálfa sig og sitt nánasta umhverfi sem metið er með
ritunaræfingum og ritun á prófum.

Námsmat

10% 1. hlutapróf orðaforði – lesskilningur - málnotkun
20% 2. hlutapróf orðaforði – lesskilningur - málnotkun
20% 3. hlutapróf orðaforði – lesskilningur - málnotkun
10 % kynningar
10 % munnleg próf/viðtal
15% ritunarverkefni
15% hlustun

Aðrar mikilvægar upplýsingar
Til að nemandi standist áfangann þarf hann að fá 4,5 í meðaleinkunn. Nemendur sem eru veikir eða
með gilda afsökun eiga möguleika á að taka það próf sem þeir misstu af í námsmatstíma fljótlega á
eftir eða í samráði við kennara. Notkun snjallsíma er bönnuð í kennslustundum nema með leyfi
kennara. Þegar kennslan fer á Zoom verða nemendur að vera með hljóð og mynd.
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Námsgögn

INNA, A4 plastmappa með glærri forsíðu, A5 stilabók og ýmis gögn frá kennarum

Vika

Dags.

Námsþættir

Námsmats-þættir

1

18.-20.
ágúst

Présentation du cours

2

23.-27.
ágúst

La nourriture Les repas et la table

3

30.
ágúst3. sept.

Aller au restaurant

4

6.-10.
sept.

Faire un menu

5

13.-17.
sept.

Envoyer une invitation à dîner

6

20.-24.
sept.

Que savez-vous sur la France?

7

27.
sept.1. okt.

Les parties du corps

Varða I

8

4. okt.8. okt.

La santé

Heilsudagur

9

11.
okt.15. okt.

Le sport et les activités

10

18. 21. okt.

Le passé composé

11

26. 29. okt.

Parler d‘événements passés

Hausthlé

12

1.-5.
nóv.

Les vêtements et la mode

Varða II

13

8.-12.
nóv.

Faire des achats dans les magasins

hlustun 15%

14

15.-19.
nóv.

Kynningar

kynningar 10%

15

22.-26.
nóv.

Se décrire physiquement décrire les autres

ritunarverkefni 5%

16

29. nóv
- 3.
des.

On recherche

próf 3 20%

17

6.-10.
des.

munnlegt próf/viðtal og bland í poka

munnlegt próf/viðtal 10%

18

13.-17.
Des.

Aller chez le médecin

Tímaáætlun er sett fram með fyrirvara um nauðsynlegar breytingar.

ritunarverkefni 5%
Nýnemahátíð

próf 1 10%

ritunarverkefni 5%

próf 2 20% Hausthlé

Kennslu lýkur
Varða III

