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Lýsing

Meginþemu áfangans tengjast daglegu lífi, atvinnu, ferðalögum og liðnum atburðum.
Áfram er unnið með alla færniþætti, tal, hlustun, lestur og ritun. Jafnhliða nýju efni er
námsefni fyrri áfanga rifjað upp. Áframhaldandi nám er í málfræði og uppbyggingu
málsins, munnlega og skriflega. Tal og hlustun eru æfð með hlustunar-, framburðar- og
talæfingum. Fengist er við ýmiss konar lestexta. Nemendur rita sjálfir stutta texta af
ýmsu tagi út frá viðfangsefnum áfangans. Menning, staðhættir og siðvenjur í
frönskumælandi löndum eru kynnt betur og er þar m.a. stuðst við ítarefni s.s. kvikmyndir,
fræðsluþætti og tónlist. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og þjálfun í
upplýsingaöflun.

Þekkingar-, leikni- og hæfniviðmið

Að nemendur


hafi náð betra valdi á framburði og hljómfalli málsins, einkum þeim hljóðum sem
Íslendingum eru framandi




hafi fest í sessi og bætt ofan á málfræðigrunn frá fyrri áfanga
hafi aukið töluvert við orðaforða sinn með áherslu á ýmislegt sem viðkemur
daglegum athöfnum
geti skilið talaða frönsku og tjáð sig munnlega við ýmsar daglegar aðstæður
geti lesið texta af ýmsu tagi, s.s. frásagnir, samtöl og létta rauntexta
geti skrifað ýmsar gerðir texta bæði í nútíð og þátíð um efni sem þeir þekkja vel
hafi þjálfast frekar í notkun ýmissa hjálpargagna, s.s. orðabóka og Netsins
hafi öðlast dýpri þekkingu á Frakklandi og franskri menningu, sem og menningu
annarra frönskumælandi landa







Námsmat

20% 1. hlutapróf mið. 5. febrúar orðaforði – lesskilningur - málnotkun
20% 2. hlutapróf mið. 18. mars
orðaforði – lesskilningur - málnotkun
20% 3. hlutapróf mið. 29. apríl
orðaforði – lesskilningur - málnotkun
7,5 % kynningar - Mes vacances de rêve
7,5 % munnlegt próf
15% ritunarverkefni (A5 bók)
10% hlustun (nokkur verkefni)

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.
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Námsgögn:

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

Vika

Dags.

Námsþættir

2

7.-10.
janúar

Kynning á áfanganum - transports

3

13.-17.
janúar

Vacances

4

20.-24.
janúar

Parler de soi au passé composé

5

27.-31.
janúar

Raconter les vacances de Noël

6

3.-7.
febrúar

Les loisirs

próf 1 20%

7

10.-14.
febrúar

Les vacances de rêve

Varða 1
Skóhlífadagar

8

17.-21.
febrúar

Les vacances de rêve

kynningar 7,5%

9

24.-28.
febrúar

L’Europe et le Monde

10

3. - 6.
mars

Le monde du travail

11

9.-13.
mars

Faire un CV - Parler de soi (études, travail et
activités)

12

16.-20.
mars

La vie quotidienne

próf 2 20%

13

23.-27.
mars

Les cafés -

Varða 2

14

30.mar.
-3. apríl

La vie sociale et urbaine en France

hlustun 10%

15

6.-10.
apríl

Páskaleyfi

ritunarbók 5%

16

15.-17.
apríl

Páskaleyfi

17

20.-24.
apríl

L‘amour

18

27.-30.
apríl

Parler de ses sentiments

próf 3 20%

19

4.-8.
maí

munnlegt próf og bland í poka

munnlegt próf /viðtal 7,5%

20

11.-13.
maí

Einkunnaskil

Tímaáætlun er sett fram með fyrirvara um nauðsynlegar breytingar.

Námsmats-þættir

ritunarbók 5%

Vorannarhlé

