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Kennari Sunna Kristín Hilmarsdóttir Sk.st. SKH

Áætlun um yfirferð: 

KENNSLU-
VIKA

DAGSETNING NÁMSEFNI

1 6.-7. jan. Kynning og upprifjun

2 10.-14. jan. 16.-17. kafli

3 17.-21. jan. 18.-19. kafli

4 24.-28. jan. 20. kafli    KAFLAPRÓF 1 (Unidades 16-19)

5 31. jan.-4. feb. 21.-22. kafli

6 7.-11. feb. 23. kafli

7 14.-18. feb. 24.-25. kafli     KAFLAPRÓF 2 (Unidades 20-23)

8 21.-25. feb. 26. kafli

9 28. feb.-4. mars 27. kafli

10 7.-9. mars 28. kafli   (vetrarfrí 10.-13. mars)  KAFLAPRÓF 3 
(Unidades 24-27)

11 14.-18. mars 28.-29. kafli

12 21.-25. mars 30. kafli

13 28. mars-1. apríl 33. kafli

14 4.-8. apríl 34. kafli

15 11.-15. apríl 34. kafli   MUNNLEGT PRÓF  

16 18.-22. apríl (páskafrí 16.-26. apríl)

17 27.-29. apríl Upprifjun

Með fyrirvara um breytingar
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Áfangalýsing: Megináhersla er á samtalsæfingar úr efni áfangans, bætt er við
orðaforða og málfræði auk þess sem nemendur læra að nota aðrar tíðir sagna. Bætt
er jafnt og þétt við óvirkan og virkan orðaforða. Nemendur eru hvattir til að búa sjálfir
til samtöl sem tengjast lesefninu. Nemendur ná leikni í að bjarga sér í
spænskumælandi landi. Nemendur eru hvattir til að nota netið til að æfa sig í
málfræði, orðaforða, framburði, réttritun og lesskilningi (t.d. www.vma.is/espana,
youtube ofl.)

Námsgögn: Mundos Nuevos 1 – vinnubók og lesbók. CD diskur fylgir með.

Orðabækur (spæ-ens-spæ, ens-spæ-ens)

Námsmat og vægi námsþátta:   
Skriflegt lokapróf 60%

Þrjú kaflapróf á önn 30% (hvert gildir 10%)

Munnlegt próf 10% 

Markmið: Að nemandi æfi framburð og rifji upp reglur um framburð og áherslur í
spænsku (upprifjun úr Spænsku 103). - Byggi upp orðaforða um athafnir daglegs lífs
og tileinki sér þann orðaforða sem er í kennslubókinni og þjálfaður er markvisst í
kennslustundum. - Læri grundvallaratriði í málfræði með íslenskt mál til hliðsjónar. -
Æfi hlustun af tal- og myndböndum, venjist því að hlusta og nái lágmarksskilningi.-
Geti tekið þátt í einföldum samræðum við annað fólk. - Vinni meira með
menningarlesefni í kennslubók.

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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