Námsáætlun
ÞÝSK1ff05 vorönn 2021 - fjarnám
Frásagnir og ferðalög

Kennari: Svavar Bragi Jónsson svavarb@fg.is
Lýsing:
Að mestu er lokið við að fara yfir grundvallarþætti þýsks málkerfis og nemendur dýpka því verulega
þekkingu sína á því. Nemendur auka orðaforða með lestri texta af ýmsum toga. Nemendur læra
m.a. að lýsa umhverfi og fólki, gera grein fyrir liðnum atburðum og daglegum venjum. Nemendur
lesa einfaldaða skáldsögu eða smásögur. Nemendur fá aukna innsýn í menningarheim
þýskumælandi svæða og vinna menningartengt heimildaverkefni.

Markmið:
Þekking: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
• almennum orðaforða í samræmi við hæfni- og leikniviðmið áfangans
• helstu reglum um framburð og hljómfall
• grundvallarþáttum þýska málkerfisins
• menningu og þjóðfélagi þýskumælandi svæða í samanburði við Ísland
Leikni: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
• skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
• fylgja einföldum fyrirmælum á þýsku
• skilja ýmiss konar texta í takt við viðfangsefni áfangans sem festa í sessi og auka
orðaforða
• fylgja söguþræði í einföldum eða einfölduðum bókmenntatexta
• skrifa samfellda texta um ýmis kunnugleg efni
• halda stutta kynningu á undirbúnu efni
• beita helstu reglum um málnotkun í ræðu og riti
• beita viðeigandi námstækni í tungumálanáminu og nýta sér hjálpargögn
• nota sjálfstæð og viðeigandi vinnubrögð í tungumálanámi
Hæfni: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
• ná aðalatriðum úr einföldum frásögnum í fjöl- og myndmiðlum ef efnið er kunnuglegt
• geta tekist á við ýmsar aðstæður í almennum samræðum á sjálfstæðari hátt en áður
• segja frá eigin þekkingu, reynslu, áhugamálum, áformum, skoðunum og líðan í ræðu og
riti
• afla sér upplýsinga í textum um almenn efni upp á eigin spýtur
• greina aðalatriðin í stuttum tímarits- eða blaðagreinum og draga ályktanir
• lesa skáldskap af hæfilegu þyngdarstigi og tjá sig um efni hans í ræðu og riti
• meta eigið vinnuframlag og kunnáttu
Kennslugögn:
- Ideen 2, Kurs- und Arbeitsbuch (kaflar 13-18)
- Þýska fyrir þig, málfræði
- Lestrarbók frá kennara
- Orðabók: Langenscheidt Universal Wörterbuch
(þýsk-ísl/ísl-þýsk)

Námsmat:
- Munnlegt próf 5%
- 2 lotupróf 50%
- Lestrarbók 15%
- Kennslubréf 30

Náms og kennsluskipulag annarinnar:
Vika

Yfirferð

Próf /Verkefni

02. 1.-5. mars

Kynning á námskeiði og námsefni. Lektion
13: Das muss ich haben. Klæðnaður og
tíska. Persónulýsingar. Lýsingarorð og
samanburður.

03. 08-12. mars

Lektion 13 framhald.

04. 15.-19 mars

Lektion 14: Einmal um die Welt…Lýsa veðri
og ferðalögum. Samgöngur. Núliðin tíð.

Kennslubréf 1

05. 22.-26. mars

Lektion 14 framhald.

Lotupróf 1

29. mars-6. apríl

Páskafrí

06. 07.-09. apríl

Lektion 15: Kennst du ihn? Lýsa
persónueinkennum. Rökstyðja ákvarðanir.
Sagnir með þágufalli og þolfalli. Núþálegar
sagnir.

07. 12.-16. apríl

Lektion 15 framhald.

08. 19.-23. apríl

Lektion 16: Was für eine Idee! Heimsmet í
ýmsu. Mælieiningar. Stigbreyting
lýsingarorða. Aukasetning með dass.
Ábendingarfornöfn.

09. 26.-30. apríl

Lektion 16 framhald.

10. 03-07. maí
11. 10.-14. maí

12. 17.-18. maí

Miðannarmat

Landeskunde. Þjóðbúningar í þýskumælandi
löndum.
Lektion 17 Wenn ich das schaffe.
Panta mat á veitingastað. Starfsval og
skólakerfið.
Lektion 18: Damals durfte man das
nicht…Lífið áður og nú. Lýsa skoðun á
efnisvali sjónvarps.

Miðannarmat

Kennslubréf 2

Sumardagurinn fyrsti
22. apríl

Kennslubréf 3
Lotupróf 2

Uppstigningardagur
13. maí

Munnlegt próf

Próf eru 19. og 20 maí. Sjúkrapróf eru 21. maí.
•

Lágmarkseinkunn: Til að nemandi standist áfangann þarf meðaleinkunn úr lotuprófunum
tveimur að vera a.m.k. 4,5 og lokaeinkunn að vera a.m.k. 5,0.

•

Verkefnaskil:
Verkefnum skal skila á tilsettum tíma. Ekki er tekið við verkefnum eftir skiladag nema í mjög
sérstökum tilvikum ef haft er samráð við kennara fyrirfram.

•

Vinnuframlag nemenda: Vinna í 5 eininga áfanga á að samsvara 90-120 klst. á önn.

•

Svindl: Verði nemandi uppvís að svindli fær viðkomandi 0 í einkunn.

