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Áætlun um yfirferð: 

Kennsluvika Dagsetning Námsefni og verkefni

34 22.-26. ág Kynning og upprifjun

35 29. ág–2. sept 1. kafli og Lola Lago bls. 5-8 

36 5.-9. sept 2. kafli og Lola Lago bls. 8-11 

37 12.-16. sept 3. kafli og Lola Lago bls. 11-13 

38 19.-23. sept 4. kafli og Lola Lago bls. 13-16 KAFLAPÓF 1 

(Unidades 1-3)    

39 26.-30 .sept 5. kafli og Lola Lago bls. 17-19 

40 3. okt-7. okt 6. kafli og Lola Lago bls. 19-22 

41 10.-14. okt 7. kafli og Lola Lago bls. 22-25 Fyrri skil Lolu 

verkefnis

42 17.-21. okt 8. kafli og Lola Lago bls. 26-28 

43 24.-28. okt 9. kafli  

44 31. okt-4. nóv 9.-10. kafli og Lola Lago bls. 29-32 

KAFLAPRÓF 2 (Unidades 4-9) 

45 7.-11. nóv 11. kafli og Lola Lago bls. 32-33 

46 14.-18. nóv 12. kafli     

47 21.-25. nóv 13. kafli KAFLAPRÓF 3 (Unidades 9-13) 

48 28.-30. nóv Lokaskil á verkefnum úr Lolu Lago bókinni og 

MUNNLEGT VERKEFNI
Með fyrirvara um breytingar 

Áfangalýsing: Nemendur læri að segja frá liðnum atburðum í þátíð og að 

endursegja lengri texta. Þeir lesa létta bókmennta- og nytjatexta og vinna verkefni, 

þýðingar og endursagnir úr þeim. Mikil áhersla er lögð á tileinkun orðaforða með 

notkun orðabóka og talæfinga. Rík áhersla er lögð á daglegt talmál. Samskiptahæfni 

nemenda er þjálfuð markvisst. Hlustunar- og talæfingar verða í ríkari mæli en áður. 
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Námsgögn: Mundos Nuevos 2 – vinnubók og lesbók. CD diskur fylgir með. 

Lola Lago: Una nota falsa - höf. Lourdes Miguel og Neus Sans 

ATH: Nauðsynlegt er að hafa góðar orðabækur með í tíma 

Námsmat og vægi námsþátta: 

                                    Vægi annar með lokaprófi               Vægi annar án lokaprófs   

Skriflegt próf 50% 0% 

Kaflapróf og verkefnaskil 40% 70% 

Munnlegt verkefni 10% 30% 

Ábending:

Nemendur skila verkefnum jafnt og þétt yfir önnina. Engin sjúkrapróf (upptökupróf) 

verða haldin fyrir nemendur sem ekki mæta í kaflapróf, gera ekki munnlegt verkefni 

og/eða skila ekki Lolu verkefnum á réttum tíma. Í slíkum tilfellum dettur viðkomandi 

prósenta út. Endurtekin mæting án námsbóka varðar brottvísun úr tíma. Nemandi 

þarf að ná amk. 45 % einkunn úr lokaprófi til þess að vetrareinkunn gildi. 

Ef nemandi fær 8 í einkunn eða hærra yfir önnina þarf hann ekki að taka lokapróf. 

Markmið: Að nemandi læri að tala af meiri hraða og lipurð og læri frekar um 

framburðarreglur. - Fái þjálfun í notkun tíða (t.d. imperfecto og indefinido) og geri 

greinarmun á atburðum og ástandi til að geta notað þær rétt. - Geti hlustað á og skilið 

algengustu orðasambönd er snerta persónulega hagi.- Geti tekið þátt í samtali um 

kunnugleg málefni, s.s. áhugamál sín, fjölskyldu, nágranna og vini, ferðalög, vinnu. - 

Geti náð megininnihaldi í samtali milli einstaklinga. -Verði þjálfaður í að endursegja 

og að tjá sig um skoðanir sínar, ræði við samnemendur um skoðanir. 

Dagsetning:19.08.2011

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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