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Kennari

Verkmenntaskólinn á Akureyri
Þýs303
Kennsluáætlun V10

Wolfgang Frosti Sahr

Sk.st.

WFS

Áfangalýsing: Kaflar 1-5 les- og vinnubókar teknir fyrir á 15 kennsluvikum.
Lestextar og æfingar snúast í auknum mæli um flóknari viðfangsefni og við það eykst
grunnorðaforðinn. Með aukinni málfræðikunnáttu verða verkefnin lengri og
yfirgripsmeiri. Nemendur eiga að vera færir að skilja einfalda skáldsögu með hjálp
orðabóka sem og tilfallandi lesbókatexta án orðabóka; geti skrifað stíla sem taka á
ofannefdum atriðum og tjáð sig munnlega/skriflega á sjálfstæðan máta um sína hagi.
Verkefni tengd kvikmyndaáhorf fá stóran sess.
Markmið: Framhald í þýsku. Í þessum áfanga verður byggt á undirstöðuatriðum
sem nemendur hafa öðlast í grunnáföngunum 103/203 og „óvirk“ þekking er gerð
„virk“. Áhersla verður lögð á að tengja áfangana saman, svo að nemendur liti á námið
sem heildarnám. Þjóðfélagsaðstæður í þýskalandi kynntar m.t.t. skiptingar í austurog vesturhluta. Aukin áhersla á skilning og tjáningarhæfni, m.a. í gegnum
kvikmyndaáhorf. Eftir þennan áfanga eiga nemendur að hafa náð tökum á
-

lýsingarorðum í öllum föllum

-

helstu forsetningum í öllum föllum

-

þátíð veikra, sterkra og núþálegra sagna

-

fornafnaatviksorðum

-

eignarfalli

-

afturbeygðum sögnum

-

aðal- og aukasetningum.

Tegund

Námsgögn (nafn bókar og nánari lýsing á gögnum)

Textabók

Þýska fyrir þig (2) Mál og Menning: Reykjavík 2001 (í bókabúðum)

Vinnubók

Þýska fyrir þig (2) Mál og Menning: Reykjavík 2001 (í bókabúðum)

Málfræði

Þýska fyrir þig (2) Mál og Menning: Reykjavík 2001 (í bókabúðum)

Skáldsaga

W. Flowe: Im Irrenhaus (í bókabúðum)

Ítarefni

ljósrit f. ÞÝS303 (á skrifstofu VMA)

Orðabók

Steinar Mathiasson IÐNU 2004
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Verkmenntaskólinn á Akureyri
Þýs303
Kennsluáætlun V10

Námsmat og vægi námsþátta:
Blackboard1
10%
1
heimaverkefni og undirbúnigur f. tíma
5%
tímapróf
10%
próf „Irrenhaus“
10%
kvikmyndaverkefni
10%
munnlegt próf (ítarefni, 2 hópar A og B)
15%
sjúkrapróf f. tímapróf, „Irrenhaus“ og munnlega prófið
skriflegt lokapróf
40%

á önn
á önn
24.03.
24.02.
14.04.
A 27.04. B 28.04.
30.04. kl. 15:00
á próftíma

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. Þ.H.
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. p. endar
12.04.-16.04.
19.04.-23.04.
26.04.-30.04.

kennsluáætlun
kafli 1
kafli 1
kafli 1/2
kafli 2
kafli 2
„Im Irrenhaus“
„Im Irrenhaus“
kafli 3
kafli 3
kafli 3/4
kafli 4

kynning námsgagna

kafli 4
kafli 5
kafli 5
kafli 5

samtalsverkefni
kvikmyndaverkefni Rex
samtalsverkefni
munnlegt próf
hópur A: Þ-He
hópur B: Ha-A

samtalsverkefni
Rex 1
samtalsverkefni
Rex 2
próf „Irrenhaus“
Rex 3
samtalsverkefni
Rex 4
tímapróf

mutatis mutandis
Ábending: „Im Irrenhaus“ er einnig meðal efnis til lokaprófs. Notkun fartölva er
ekki heimil í áfanganum. Nemendum er bent á skólareglurnar VMA.
Endurtekin mæting án viðhlítandi námsgagna varðar bróttrekstur úr
tíma.
Dagsetning: 5.1.2010
___________________________

_______________________________

Undirritun kennara

Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils

1

Skilafrestur f. Blackboard verkefni og önnur heimaverkefni er tilkynntur í tímum.
Nemanda ber að sannreyna sinn aðgang að Blackboard fyrir 13.01.
Meðaleinkunn gildir. Ath. enginn frestur eða möguleiki á upptöku verkefna er veittur.
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