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Lýsing:

Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa nú þegar tileiknkað sér.Auknar kröfur eru
gerðar um sjálfstæð vinnubrögð. Áhersla er lögð á að þjálfa nemendur í að skilja venjulegt þýskt tal‐
og ritmál og að auka hæfni þeirra til að tjá sig í ræðu og riti. Leitast verður við að auka einnig
skilning nemenda á lengri textum eftir þýskumálandi höfunda. Tjáskipti í kennslustofu fari fram á
þýsku í mun meiri mæli en verið hefur í fyrri áföngum. Lokið er við að fara yfir grunnatriði
málfræðinnar ásamt kynning á menningu og þjóð. Áfram er unnið með jakvætt viðhorf til námsins
og að hafa trú á eigin getu.

Þekking, leikni, hæfni:

Áhersla er lögð á að þjálfa nemendur í að skilja venjulegt þýskt tal‐ og ritmál og að
auka hæfni þeirra til að tjá sig í ræðu og riti.
Leitast verður við að auka skilning nemenda á textum eftir þýskumælandi höfunda.
Nemendur öðlist enn betri innsýn í málefni þýskumælandi þjóða, m.a. með
hópverkefni um efni sem tengist þýska málsvæðinu.
Nemendur þjálfist áfram í málfræði og málnotkun og eiga í lok áfangans að að geta
beitt helstu málfræði‐ og málnotkunarreglum þýskunnar.
Nemendur beiti sjálfstæðum og öguðum vinnubrögðum, vandvirkni og vinnusemi,
bæði í einstaklings‐ og hópvinnu.
Tjáskipti í kennslustofu fari fram á þýsku í mun meiri mæli en verið hefur í fyrri
áföngum.

Námsmat:
40% * 3 próf (10 – 15 – 15)
15% * munnlegt próf
15% ýmis munnleg verkefni (nokkur – 3 gilda)
10% Lesskilningur (4 próf / 3 bestu gilda)
10% Hlustun
(4 próf / 3 bestu gilda)
10% Ritun (í stílabók sem er geymd í stofunni – einungis) (lágmark 8 skipti. Google translate
ógildir ritun)
Til að standast áfangann þarf að lágmarki að fá einkunnina 4,5 í lokaeinkunn.
Auk þess þarf að fá meðaleinkunnina 4,5 úr 5 prófum sem eru stjörnumerkt, en þau gilda samanlagt
55%. Þetta er til að tryggja jafna ástundun alla önnina og að nemendur tileinki sér grunnþætti
málsins og geti notað þá til að beita tungumálinu.
Nemendum ber að sinna öllu námsmati.

Námsgögn:
Starten wir, Kurs- und Arbeitsbuch
Mappa fyrir blöð frá kennara,
A5 stílabók fyrir ritanir (geymd í stofu)

Aðrar mikilvægar upplýsingar:
Öll fyrirmæli taka mið af hugsanlegri breytingu milli fjar- og staðkennslu.
Nemendur bera sjálfir ábyrgð á því að fylgjast með tilkynningum á Innu,
Kennari mun setja upplýsingar um yfirferð / próf / verkefni inn á Innu.
ekki mæta í tíma án þess að hafa kynnt ykkur hvað verður í tímanum hverju sinni.

Nemendur í mynd og hljóði í fjarkennslutímum.
Mætingarskylda er í tíma skv. skólareglum og gildir einu hvort um fjar- eða
staðnám er að ræða.
Nemendur með sérþarfir eru beðnir að ræða sem fyrst við kennara
Öll tækjanotkun bönnuð nema kennari taki annað fram.
Nemendur eiga ekki að rápa inn og út úr kennslustund.
Mæti nemandi ekki í tíma ber hann ábyrgð á að tileinka sér efnið sem hann missti af.

Námsþættir
Lehrplan/Námsáætlun
„Was hast du im Urlaub gemacht?“ (kurzes Video + Arbeitsblatt)

Námsmatsþættir

Vika

Dags.

1

18.-20.
Ágúst

2

23.-27.
Ágúst

3

30. ágúst3. sept.

Lektion 12 – Traumjob, Stellenanzeigen, was ist wichtig für mich.

4

6.-10.
sept.

Lektion 12 – eventuell : Vergleich – Steigerung der Adjektive.
(samanburður – stigbreyt. lýsingarorða)

5

13.-17.
sept.

6

20.-24.
sept.

Lota 2
Kleider – Aussehen – Charakter – Farben usw.
Beyging og notkun lýsingarorða
Og í viku 7 og 8 eftir þörfum

7

27. sept.1. okt.

Ein Werbespot
Im Kleidergeschäft (Gespräch schreiben)

Varða I
mündlich

8

4. okt.8. okt.

Im Kleidergeschäft (ein Gespräch)
Märchen

Heilsudagur
mündlich

9

11. okt.15. okt.

Märchen
Kuscheltiere (dw.de)

10

18. - 21.
okt.

11

26. - 29.
okt.

12

1.-5. nóv.

13

8.-12. nóv.

14

15.-19.
nóv.

Ekki enn fullmótað

15

22.-26.
nóv.

Wiederholung – Test 3

16

29. nóv 3. des.

Æfing fyrir munnlegt próf

17

6.-10. des.

18

13.-17.
Des.

Jafnt og þétt yfir önnina eru unnin verkefni og próf í lesskilningi,
hlustun og ritun. – nánari upplýsingar á Innu.
Lota 1
Über Vergangenes (liðið) erzählen - Perfekt

Wiederholung – Test 1

Wiederholung – Test 2
Lota 3
Nebensätze (aukasetningar)
Ekki enn fullmótað
Ekki enn fullmótað

Mündliche Prüfung

Tímaáætlun er sett fram með fyrirvara um nauðsynlegar breytingar.

Nýnemahátíð
mündlich
Test 1

Hausthlé fö
Test 2
Hausthlé má
Varða II
mündlich

Test 3

Munnl.próf
Kennslu lýkur
Varða III

