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Markmið:
Þekkingarmarkmið:
Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á:
* þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná leikni- og hæfnimarkmiðum

áfangans
* nokkrum helstu grundvallarþáttum spænsks málkerfis svo sem framburði,
tónfalli og einfaldri setningaskipan
*spænskumælandi löndum og fengið innsýn í menningu, samskiptavenjur og
siði þjóðanna
* nokkrum aðalpersónum í spænskum bókmenntum og spænskri menningu
* ýmsum leiðum fyrir sjálfsnám til þess að dýpka spænskukunnáttun
Leiknimarkmið:
Nemandi skal hafa öðlast leikni í:
* tala skýrt og áheyrilega

* lesa og skilja ýmiss konar texta á eigin áhugasviði eða texta um almennt
efni sem fjallað er um í áfanganum.
* fylgja söguþræði í einföldum eða einfölduðum bókmenntatextum.
* taka þátt í almennum samræðum um efni sem hann þekkir.
* skrifa samfellda texta um ýmis efni sem hann þekkir, t.d. mannlýsingar,
lýsingar á stöðum, atburðum og umhverfi og tjáð eigin skoðanir
* nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi
Hæfnimarkmið:
Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

* lesa og greina margskonar gerðir texta og vinna úr þeim á fjölbreyttan hátt.
greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér í námi og starfi.

* tileinka sér aðalatriðin í stuttum og/eða einföldum rauntextum af ýmsu tagi
og tjá eigin skoðanir og fyrirætlanir.
* segja frá eigin þekkingu, skoðunum og tilfinningum sem og persónulegri
reynslu.
* takast á við flestar algengar aðstæður og miðla á einfaldan hátt efni sem
hann hefur aflað sér þekkingar á í ræðu og riti
* skrifa um hugðarefni sín og áhugamál, ýmis málefni og atburði, ímyndaða
eða raunverulega
sem metið er með:

Námsefni:

Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni
metin jafnt og þétt yfir önnina.
Áhersla á umsagnir sem leiða
nemandann áfram. Fjölbreytt
námsmat sem byggist á ýmsum
munnlegum og skriflegum
verkefnum endurspeglar markmið
áfangans í öllum færniþáttum í
samræmi við evrópsku
tungumálamöppuna (ETM).
Námsbók
Nuevo Español en Marcha (VV.AA.), Nivel Básico
Curso de Español como lengua extranjera A1/A2,
Quinta Edición 2016, ELE-SGEL. ISBN: 978-849778-529-7 (Versión Internacional).
Lestrabók og Vinnubók
Lesefnibók
GAEL Y LA RED DE MENTIRAS, Una novela gráfica de
Ernesto Rodríguez, Editorial Difusión. ISBN: 978-848443-742-0

Spænskur málfræðilykill. Höfundur: Sigurður
Hjartarson

https://snara.is/ (Online orðabók)

Ymislegt ítarefni

Námsmat:
1. Verkefni úr Námsbók (2): 35%.
Einstaklings
2. Orðapróf (1): 25%. Einstaklings

3. Verkefni úr Lesefnibók (1): 15%.
Einstaklings
4. Munnlegt hóp/einstaklings
verkefni: Video/P.Point/Kynning
(1): 15%
Bónus Verkefni: 10%

Skipulag náms:
Námstilhögun:
1. Umsögn númer 1 / Námsmatdagar.: Verkefni úr námsbók (stílabók eða word
document skil báðir í Moodle og Turnítin) Águst/September
2. Umsjöng númer 2 / Námmatsdagar: Verkefni úr námsbók (sjá fyrir ofan) + Orðapróf
Október/Nóvember
3. Verkefni úr Lesefnibók. Nóvember
4. Munnlegt verkefni. Nóvember / Desember
5. Valverkefni
Um skilafrest og vanskil:
Skilakassar loka kl. 18 á föstudögum og ekki er gefinn neinn frestur á verkefnaskilum. Aðeins
skólameistari getur gefið leyfi fyrir seinum verkefnaskilum í sérstökum tilfellum.
Skylduverkefni úr Námsbók er skil í Moodle/Turnítin: Ekki hægt að vinna beint niður í námsbók.

Námsmat:
Metin verða: Framburð, Málfræði, Lesskilningu/Hlustunskil., Skriftlega styrkl., Skapandi
hugsun
Vikuskema:
Þriðjudagar: Dagskóla
Fimmtudagar: Dagskóla (Kennari í fjarveru – Robotinn + Skype)

Áætluð yfirferð:
Vikur
34. vika
18.-24. ág.
20. ág. –
fyrsti
kennslud.
35. vika
25. – 31. ág.

Efni
Kynning á námskeiði. Kafli 0 Námsbók

Kaflar 7-8 Námsbók

Skil á verkefnum og próf

Kafli 9 Námsbók
36. vika
1. -7. sept.
37. vika
8.-14. sept.
Framhaldsd. Kafli 10 Námsbók
10.-13.
sept.
38. vika
Kafli 11 Námsbók
15.-21. sept.
39. vika
22.-28. sept.
23. og 24.
Kafli 12 Námsbók
sept. –
námsmatsd.
25. sept. –
1. umsögn
40. vika
29. sept. – Kafli 13 Námsbók (A & B)
5. okt.
41. vika
6.-12. okt.
42. vika
13.-19. okt.

Æfing Orðapróf. ). Innra mat (Gildir
ekki í námsmati)

Skylduverkefni númer 1 úr
Námsbók: Verkefnatíma Kaflar 7
- 12

Kafli 14 Námsbók (C & D)
Kafli 15 Námsbók (A & B)

43. vika
20.-26. okt.
Kafli 16 Námsbók (C & D)
22.-25. okt.
Framhaldsd.
Kafli 17 Námsbók ( A & B)
44. vika
27.okt.-2.
nóv.
45. vika
3.-9. nóv.
7. og 8. nóv. Kafli 18 Námsbók
námsmatsd.
46. vika
10.-16. nóv.
11. nóv. –
2. umsögn
47. vika
17.-23. nóv.
48. vika
24. -30.nóv.

(Umsjón Verkefnatíma 1 – Skylduverkefni úr Námsbók). Innra mat (Gildir ekki
í námsmati)

(Umsjón Verkefnatíma 2 – Skylduverkefni úr Námsbók). Innra mat (Gildir ekki
í námsmati)

Orðapróf
Skylduverkefni númer 2 úr
Námsbók: Verkefnatíma kaflar
13-18)

Inngang Lesefnibók
Lesefnibók
Lesefnibók

Sjúkraverkefni Orðapróf

Skylduverkefni úr Lesefnibók

49. vika
1.– 7. des.
Framhaldsd.
Lokaverkefni annar.
2.-6. des.
50. vika
8.-14. des.

Munnlegt skylduverkefni (Video
/ P.P)
Valverkefni
Valverkefni
Sjúkraverkefni

Námsmat
Einkunnabirting 11. desember.

Birt með fyrirvara um breytingar
Kennari

