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Kennari Sigríður Elísa Eggertsdóttir Sk.st. SEE

Áætlun um yfirferð:

VIKA DAGSETNING YFIRFERÐ NÁMSEFNIS VIÐBURÐIR

6 2.-8. febrúar Kafli 1 og 2 

7 9.-15. febrúar Kafli 3 -Skilaverkefni 1- 

8 16.-22. febrúar Kafli 4 og 5

9 23.feb.-1.mars Kafli 6 -Skilaverkefni 2-

10 2.-8. mars kafli 7 Heimapróf I 
(kaflar 1-6) 10%

11 9.-15. mars Kafli 8 -Skilaverkefni 3-

12 16.-22. mars Kafli 9 -Skilaverkefni 4-

13 23.-29. mars Kafli 10 Lola Lago ritun 10%

14 30.mars-5. apríl PÁSKAR

15 7.-12. apríl Kafli 12 og 13 -Skilaverkefni 5-

16 13.-19. apríl Kafli 14

17 20.-26. apríl Kafli 15 Heimapróf II 
(kaflar 7-14) 10%

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

Námsgögn:   Mundos Nuevos 2 – vinnubók og lesbók. Geisladiskur fylgir með. 

Útgáfa: Forlagið 2009.  Lola Lago: Una nota falsa - höf. Lourdes Miguel og Neus 

Sans. Útgáfa: Difusión 2007.Nauðsynlegt er að hafa afnot af góðum orðabókum (t.d. 

spæ-ísl, ísl-spæ).

Áfangalýsing:   Málfræðiþekking nemenda er dýpkuð enn frekar með áherslu á 

beygingu sagna í þátíðunum fjórum ( þ.e. núlíðin tíð, atburðaþátíð, lýsingarþátíð og 

þáliðin tíð). Einnig læra nemendur að breyta sögnum í framtíð. Önnur málfræðiatriði 

sem farið er yfir í áfanganum eru andheiti, algeng atviksorð og óbein ræða. 

Nemendur æfast jafnframt í að lesa og skrifa flóknari texta á spænsku.
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Markmið:   

-Að nemendur þjálfist í að lesa og skilja flóknari texta

-Að nemendur fái þjálfun í notkun þátíða 

-Að nemendur geti skilið algengustu orðasambönd sem snerta persónulega hagi

-Að nemendur geti tekið þátt í samtali um kunnugleg málefni

-Að nemendur geti tjáð sig af meiri lipurð, bæði í rituðu máli og töluðu

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

vinnueinkunn. Nemendur skila einnig ritunarverkefni upp úr smásögunni um Lolu 

Lago 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)

Ritunarverkefni        10% (Ritun upp úr smásögunni um Lolu Lago)

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

Vinnueinkunn           10% (fimm 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. ritunarverkefnið, 

munnlega verkefnið, 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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