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Kennari Theódóra Anna Torfadóttir Sk.st. TAT

Áfangalýsing: 
Lokaáfangi   í  þýsku.  Í  áfanganum  verða  lesnir  textar  sem  tengjast  menningu
þýskumælandi landa (Sviss, Þýs., Austurríki), einnig leikrit og aðrir bókmenntatextar. Í
auknum mæli verða nemendur látnir tjá sig og skrifa heildstæðan texta.  Áhersla er
lögð á að gera nemendum kleift að dýpka og bæta við málfræðikunnáttuna sína. Hins
vegar  er  áriðandi  að  nemendur  sýni  sjálfstæði  og  vinnusemi  í  að  tileinka  sér
orðaforða heima.

Markmið:  
Nemendur læra í áfanganum  að skilja texta með sérhæfðum orðaforða með því að
nota orðabók eða orðalista. Jafnframt munu þeir öðlast færni í að skilja þýskan texta
án þess að nota orðabók með því að notast við samhengi orðanna. Nemendur rifja
upp helstu málfræðiatriði í þýsku, s.s. tjáningu liðinnar tíðar og beygingu sagnorða,
og kynnast nýjum samhliða, s.s. tjáningu framtíðar og viðtengingarhætti þátíðar („ég
myndi ef ég gæti“).

Námsgögn: Steinar Matthíasson (orðabók ) Reykjavík: IÐNÚ, 2004
Ítarefni Þýs403 Skrifstofa VMA

Námsmat og vægi námsþátta:

30% Tímaverkefni:
Próf í lok hvers mánaðar (3x8%) úr lesefninu. Málnotkun, sbr. markmiðslýs. 

10% Munnleg kynning (para- eða einstaklingsvinna) „Island – mein Land“
Kynningar á þýsku á ákveðnum stað á landinu að eigin vali, aðeins notast við
stikkorð. Þetta verður undirbúið vandlega í tíma. Skriflegum „Bericht“ skilað 
fyrir kynningu sem kenn. fer yfir.

60% skrifl. lokapróf       Orðaforði annarinnar (þýðingar, spurningar úr textabrotum)
        Málnotkun, svipað og í ítarefni og tímaprófum.
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Áætlun um yfirferð:

Vika Dagsetning Atburðir/Skil Yfirferð Námsmat

35 24.8.-28.8. Tján. liðinnar tíðar: 
Was habe ich im Sommer 
gemacht?
Wilhelm Tell

36 31.8-4.9. u.a. Modegeschichte

37 7.9.-11.9. Modegeschichte

38 14.9.-18.9. Hugmyndir að 
kynningum tilbúnar

Modegeschichte

39 21.9-25.9. „Island – mein Land“ Tímaverk. 1

40 28.9.-2.10. „Island – mein Land“ Kynning

41 5.10.-9.10. Ýmsir textar

42 12.10.-16.10.           ''

43 19.10.-22.10. Afmæli Helga magra 
23.10.

          '' Tímaverk. 2

44 27.10.-29.10. Afmæli Ketils flatnefs 
26.10.

          ''

45 2.11.-6.11.           ''  

46 9.11.-13.11.           ''

47 16.11.-20.11.           '' Tímaverk. 3

48 23.11.-27.11.           ''

49 2.12.            '' Próftími hefst 
3.12.

- Birt með fyrirvara um breytingar -

Ábending: Síma- eða tölvunotkun, notkun I-pod eða sambærilegt er ekki heimil í 
áfanganum. 

Dagsetning: 19.8.2015

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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