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Kennari Véronique Legros Sk.st. VER 

Áfangalýsing:  

   Í áfanganum verður að mestu lokið við að fara yfir undirstöðuatriði franskrar málfræði en lögð veruleg 
áhersla á aukinn og fjölbreyttari orðaforða og aukna hæfni til ritunar og tjáningar. Þótt enn sé stuðst við 
kennslubók verður lesefnið bætt, verða 4 auka textar og lesin verður léttlestrarbók.

Markmið :
að nemendur

• efli orðaforða sem tengist áhugamálum, ferðalögum, frásögnum af liðinni tíð og framtíðaráformum. 
• læri þátíð ("imparfait") og muninn á "imparfait" og "passé composé".
• læri framtíð og skildagatíð. Geti talað um framtíðaráform sín. 
• geti skrifað lengri texta en áður eins og sendibréf, frásagnir .
• fræðist um franskra menningu. 

Námsefni :
- Carte Blanche, lesbók og vinnubók .Mál og Menning. 2005  + hlusturnarefni á MOODLE 
- Ítarefni frá kennara
 

Námsgögn:  
- Carte Blanche, lesbók og vinnubók Mál og Menning.2005
- Le petit Nicolas – léttlestrarbók (ferköntuð  og appelsínugulappelsínugul bók) er til á MOODLE í „PDF-formi !“
- Ítarefni frá kennara
- Orðabækur       t.d.   http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-anglais/

Eftirtaldar bækur geta einnig komið sér vel.
  Maxi débutants. Larousse. Frönsk-frönsk orðabók með einföldum skýringum og myndum.
   Bescherelle. La conjugaison de 12000 verbes. Handhæg handbók um sagnbeygingu.

Vinnulag og yfirferð:
- Lesnir verða kaflar 27-30 í Carte Blanche og samsvarandi æfingar unnar í vinnubók 

+  4 aukatextar með æfingum líka.

- 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.
- «Le Petit Nicolas» lesa nemendur sjálfstætt .
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ATH lykilorð fyrir MOODLE  :  mercredi

              (28 – 01)   Kynning   
 Vika  1  (02 – 02)   Kafli 27 Marion du Faouёt-chef de bandits
 Vika  2  (09 – 02)   Aukaefni 1 Le commissaire Maigret
 Vika  3  (16 – 02)   Kafli 28    Le comte de Monte-Cristo
 Vika  4  (23 – 02)   Aukaefni 2 Une seule terre 
 Vika  5  (02 – 03)   VERKEFNI 1 (5%)
 Vika  6  (09 – 03)   Kafli 29   La France pendant la deuxième guerre mondiale
 Vika  7  (16 – 03)   Aukaefni 3  Elle et lui  
 Vika  8  (23 – 03)   Kafli 30  Médecins Sans Frontières
Vika  9  (30 – 03)    PÁSKAFRÍ :)
Vika 10 (06 – 04)   Aukaefni 4 Liberté,égalité,fraternité ?

       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:   

50% annareinkunn
      15% Verkefni 1 og 2
      10% Verkefni úr Le Petit Nicolas
      10% upplestrarverkefni 
      15% vinna / skil
50% skriflegt lokapróf                            

Með fyrirvara um breytingar, bonne chance !

                                     Véronique

Dagsetning:
___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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	LESA Le petit Nicolas

