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Kennari Sigríður Elísa Eggertsdóttir Sk.st. SEE

Áætlun um yfirferð:

VIKA DAGSETNING YFIRFERÐ NÁMSEFNIS VIÐBURÐIR

6 2.-8. febrúar Kynning og upprifjun

7 9.-15. febrúar Kafli 16 og 17 -Skilaverkefni 1-

8 16.-22. febrúar Kafli 18 og 19

9 23.feb.-1.mars Kafli 20 -Skilaverkefni 2-

10 2.-8. mars kafli 21 Heimapróf I 
(kaflar 16-20) 10%

11 9.-15. mars Kafli 22 -Skilaverkefni 3-

12 16.-22. mars Kafli 24 -Skilaverkefni 4-

13 23.-29. mars Kafli 25 og 26 Hlustunarverkefni 10%  

14 30.mars-5. apríl PÁSKAR

15 7.-12. apríl Kafli 27 og 28 -Skilaverkefni 5-

16 13.-19. apríl Kafli 29

17 20.-26. apríl Kafli 30 Heimapróf II 
(kaflar 24-29) 10%

18 27.apríl-3. maí Upprifjun Munnlegt verkefni 10% 

Áfangalýsing:  Nemendur dýpka orðaforða sinn enn frekar og auka á 

málfræðiþekkingu sína. Nemendur læra aðrar tíðir sagna þar sem lögð er áhersla á 

afturbeygðar sagnir, lýsingarhátt nútíðar og núliðna tíð. Einnig er farið í andheiti, 

spurnarfornöfn, óákveðin fornöfn og nútíð hljóðskiptasagna. Nemendur eru hvattir til 

að gera munnlegar æfingar í verkefnabók upphátt og að hlusta á textana úr 

kennslubókinni á geisladisknum sem fylgir með. Kennslan fer fram í gegnum Moodle 

þar sem kennari setur inn fyrirmæli til nemenda hvað á gera hverju sinni ásamt 

glærum og öðru ítarefni sem tengist yfirferð námsefnis.
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Námsgögn:   Mundos Nuevos 1 – vinnubók og lesbók. Útgáfa: Forlagið 2009. 

Geisladiskur fylgir með. Góðar orðabækur (t.d. spæ-ísl, ísl-spæ)

Markmið:   

-Að nemendur tileinki sér orðaforða um athafnir daglegs lífs 

-Að nemendur þekki og skilji grundvallaratriði spænskrar málfræði þannig að þeir geti

myndað einfaldar setningar bæði í rituðu máli og töluðu

 -Að nemendur geti tekið þátt í einföldum samræðum um daglegt líf 

Verkefni:    Fimm skilaverkefni eru lögð fyrir nemendur og falla þau undir 

vinnueinkunn. Nemendur skila einnig hlustunar – og munnlegu verkefni og taka tvö 

heimapróf (sjá nánar undir námsmat og vægi námsþátta).

Námsmat og vægi námsþátta:   

2x heimapróf           20% (hvert próf um sig hefur 10% vægi)

Hlustunarverkefni   10%

Munnlegt verkefni   10% (nemendur skila upptöku á mp3 formi til kennara)

Vinnueinkunn          10% (5 skilaverkefni í gegnum Moodle)

Skriflegt lokapróf     50% (tekið án orðabókar)

ATHUGIÐ!

Taki nemandi ekki heimapróf gildir vægi lokaprófsins sem því nemur. Gefin er einkunn fyrir öll 

skilaverkefni sem falla undir vinnueinkunn. Einkunn fyrir einstaka verkefni lækkar um 0,5 fyrir 

hvern dag sem ekki er skilað umfram uppgefin skilafrest. Mikilvægt er að sinna náminu jafnt og 

þétt yfir önnina. Ná þarf 4,5 á lokaprófinu og samtals 5,0 í vetrareinkunn (þ.e. hlustunar- og 

munnlegu verkefnin, heimaprófin og vinnueinkunn) til að standast áfangann.Kennari áskilur sér 

rétt til breytinga á áætlun.

Dagsetning: 26/01/2015
Sigríður Elísa Eggertsdóttir
___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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