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Kennari Véronique Legros Sk.st. VER 

Áfangalýsing:  

Áframhaldandi þjálfun aðallega í hlustun, lestri , ritun og lítillega tali . Upprifjun á efni fyrri áfanga 
samhliða nýju efni.  Áhersla er lögð á að nemendur geti skilið talað mál og svarað margvíslegum 
spurningum. Lestextar eru af mismunandi gerð, bæði frásagnir og samtöl . Nemendur tala og 
skrifa um sjálfa sig, um atvinnu- og  áhugamál, segja álit sitt og  gefa ráð. Sem fyrr eru nemendur 
fræddir um frönskumælandi þjóðir og menningu þeirra.

Markmið:  

- að nemendur auki við kunnáttu sína í málfræði og stækki orðaforða sinn frá fyrri áföngum .
- að nemendur skilji ritað og talað mál og geti tjáð sig munnlega um fjölbreyttari efni en í fyrri  
  áföngum.
- að nemendur kynnist franskri menningu og þjóðlífi.
- hafi betri tilfinningu fyrir framburði einstakra hljóða og hljómfalli tungumálsins. 

 

Námsgögn:  
- Carte Blanche, lesbók og vinnubók . Mál og Menning. 2005

- Ítarefni frá kennara (á MOODLE )
- Orðabækur   t.d.   http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-anglais/

Vinnulag og yfirferð:

- Lesnir verða kaflar 19-26   í Carte Blanche og samsvarandi æfingar unnar í vinnubók.
- 2 verkefni verða sérstaklega metin til einkunnar auk þess sem öll vinna og skil hafa sín árhif.    
- Nemendur eiga að taka upp einu sinni eigin lestur og senda til kennara til að hægt sé að meta  
   framburð.

 ATH lykilorð fyrir MOODLE  :  dejavu
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             (28– 01)   Kynning   
Vika  1  (02 – 02)  Kafli 19  La France à vélo
Vika  2  (09 – 02)  Kafli 20  Les restos du cœur
Vika  3  (16 – 02)  Kafli 21  La vie en rose
Vika  4  (23 – 02)  VERKEFNI 1 (5%)
Vika  5  (02 – 03)  Kafli 22  Le marathon à Paris 
Vika  6  (09 – 03)  Kafli 23  La rencontre d´une machine à coudre et d´un parapluie
Vika  7  (16 – 03)  Kafli 24  Gilles et Jeanne
Vika  8  (23 – 03)  Kafli 25  La délinquance
Vika  9  (30 – 03)  PÁSKAFRÍ : )
Vika 10 (06 – 04)  Kafli 26 Jeanne d´Arc
Vika 11 (13 – 04)  VERKEFNI 2 (10%) FRAMBURÐARVERKEFNI (10%)  
Vika 12 (20 – 04)  Samantekt / sýnispróf
Vika 13 (27 – 04)  Vinna við ólokið /   SKIL  / Prófundirbúningur 
          MAÍbyrjun    LOKAPRÓF  
   

Námsmat og vægi námsþátta:   

45% annareinkunn
    15% VERKEFNI 1 og 2
    10% FRAMBURÐARVERKEFNI
     20% VINNA / SKIL

55% skriflegt lokapróf      

                                               

Með fyrirvara um breytingar,
Bonne chance !
                              Véronique

Dagsetning:
___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils

Rekstrarhandbók 09: Kennsluáætlanir Prent. dags.: 05.02.2015


