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Kennari

Verkmenntaskólinn á Akureyri
Áfangaheiti Þýs103
Kennsluáætlun V10

Wolfgang Frosti Sahr

Sk.st.

WFS

Áfangalýsing: Byrjunaráfangi í þýsku. Nemendum verður bent á hagnýtt gildi
þýskunáms t.d. í ferðaiðnaði, framhaldsnámi og viðskiptum. Kynnt verða nokkur
meginatriði um þýskumælandi lönd og þeirra samskipti við Ísland. Skyldleiki þýsku og
íslensku er skoðaður t.d. í orðmyndun. Unnið verður með einfalda texta sem tengjast
daglegu lífi og störfum nemenda. Lögð verður áhersla á markvissa og reglulega
uppbyggingu orðaforðans. Þau málfræðiatriði sem tengjast myndun einfaldra
setninga og spurninga verða kynnt, þar sem þess gefst kostur í tengslum við
tjáningaræfingar. Þar sem seinni áfangar byggja á þessum grunni er mikilvægt að
treysta undirstöðurnar með endurteknu námi þar sem mikilvægustu atriðin eru sífellt
rifjuð upp. Lögð verður áhersla á að nemendur tileinki sér virka hlustun, skilji
einföldustu fyrirmæli kennarans á þýsku og geti tjáð sig á einfaldan máta bæði
munnlega og skriflega.
Markmið: Kennsluefnið samanstendur af almennum orðaforða. Kennslan stefnir að
því að gera nemendur sem allra fyrst sjálfbjarga á þýskri tungu og gefa þeim góðan
grunn í þýskri málfræði. Áhersla er lögð á að nemendur tileinki sér orðaforða og séu
eftir þennan áfanga færir um að þýða stutta lestexta án orðabókar, geti tjáð sig
skriflega um eigin hægi og að hafi auk þess náð tökum á
-

notkun ákveðins og óákveðins greinis sem og neitunarorða “nicht” og “kein”
persónufornöfnum og eignafornöfnum
sagnbeygingum veikra og nokkurrar sterkra sagna í nútíð
fallstjórn sagna: nefnifall, þolfall
nokkrum sögnum sem stýra þágufalli
þremur forsetningum sem stýra tveimur föllum

Námsgögn: málfræði:
lesbók:
vinnubók:
orðabók
Ítarefni
Ábending:

Þýska fyrir þig
Þýska fyrir þig 1
Þýska fyrir þig 1
Steinar Matthíasson
Þýs103

Rvk.:
Rvk.:
Rvk.:
Rvk.:
Ak.:

Mál og menning
Mál og menning
Mál og menning
IÐNÚ
skrifstofa VMA

2001
2001
2001
2004
2010

Mætingarskyldan í áfanganum er 90% - lakari mæting jafngildir úrsögn
úr áfanga. Notkun fartölva er ekki heimil í áfanganum. Nemendum er
bent á skólareglurnar VMA. Endurtekin mæting án viðhlítandi
námsgagna varðar bróttrekstur úr tíma.

Námsmat : Símatsáfangi – ekkert lokapróf.
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Vægi námsþátta:
A
A
A
A
A
A
A
B
B
C

tímapróf 1
tímapróf 2
tímapróf 3
munnlegt próf 1
munnlegt próf 2
þýðing (tímaverkefni)
ritun (tímaverkefni)
Blackboard
heimaverkefni og sms-verkefni
ítarefni skil

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

11.02.
11.03.
19.04. (103_02) 20.04.(103_01)
25.02.
15.04.
25.03.
29.04.
á önn
í tíma
x3 á önn (án fyrirvara)

sjúkrapróf (tímapróf 3, þýðing, ritun)
A
B
C

30.04. kl. 15:00

Missi nemandi af prófi bætast viðfangsefnin og prósentuvægið við næsta próf.
Skilafrestur f. Blackboard verkefni og önnur heimaverkefni er tilkynntur í tímum.
Nemanda ber að sannreyna sinn aðgang að Blackboard fyrir 18.01.
Meðaleinkunn gildir. Ath. enginn frestur eða möguleiki á upptöku verkefna er veittur.
Missi nemandi af skilum ber honum að koma verkefninu til skila í næsta kennslutíma
sem hann sækir ellegar missir hann af einkunnarþættinum.

Áætlun um yfirferð:
vika 01
vika 02
vika 03
vika 04
vika 05
vika 06
vika 07
vika 08
vika 09
vika 10
vika 11
vika 12
vika 13
vika 14
vika 15
vika 16
vika 17

07.01.-08.01.
11.01.-15.01.
18.01.-22.01.
25.01.-29.01.
01.02.-05.02.
08.02.-12.02.
15.02.-18.02. Þórunn Hyrna
22.02.-26.02.
01.03.-05.03.
08.03.-12.03.
15.03.-19.03. opnir dagar
22.03.-26.03.
páskafrí
07.04.-09.04. páskafrí endar
12.04.-16.04.
19.04.-23.04.
26.04.-30.04.

kennsluáætlun, kynning námsgagna
kafli 1
stafrof, framburður
kafli 1/2
„Stämme, Sprachen...“
kafli 2
„Deutsches Reich...“.
kafli 2/3
„Geographie Deutschland“
kafli 3
tímapróf 1
kafli 4
æfing f. samtalsverkefni
kafli 4/5
munnlegt próf 1
kafli 5
„Deutsche Produkte“
kafli 6
tímapróf 2
kafli 6/7
æfing f. samtalsverkefni
kafli 7
tímaverkefni þýðing og
„Kultur Deutschland“
kafli 8
æfing f. samtalsverkefni
kafli 8/9
munnlegt próf 2
kafli 9
tímapróf 3
kafli 9
tímaverkefni ritun

mutatis mutandis
Dagsetning: 5.1.2010
___________________________

_______________________________

Undirritun kennara

Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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