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Áfangalýsing:   
Framhald í þýsku fyrir nemendur sem hafa tileinkað sér undirstöðuatriðin. Haldið verður áfram að 
byggja upp orðaforðann. Nemendur styrkist í að tjá sig og geti spjallað um sína hagi sem og daglegt 
líf, daginn og veginn á þýsku. Í munnlegu prófi reynir á þessa tjáningarhæfni. Fleiri 
sagnbeygingarmynstur kynnt til sögunnar, öðrum tíðum bætt við og  þekking á fallstjórn dýpkuð. 
Nemendur eiga að geta þýdd lesbókatexta án orðabókar og  skrifað stíla sem annars vegar taka á 
ofannefndum málfræðiatriðum og hins vegar þeim atriðum er varða munnlega prófið.

Markmið:   

Kennslan stefnir að því að auka orðaforða, skilning og tjáningargetu nemenda jafnframt því að veita 
þeim góðan grunn í þýskri málfræði. Áhersla er lögð á munnlega tjáningu, samtöl og rithæfni í  
einföldu máli. Eftir þennan áfanga eiga nemendur – auk atriða úr undangengnum áföngum - að hafa 
náð tökum á

- ákv. & óákv. greini sem og eignarfornöfnum í nf, þf og þgf
- persónufornöfnum í nf, þf og þgf
- fallstjórn sagna og forsetninga (nf, þf, þgf)
- núþálegum sögnum í nútíð
- sagnbeygingum í núliðinni tíð
- sögnunum “haben” og “sein”  og nokkrum öðrum í þt
- stigbreytingu lýsingarorða og lýsingarorðsbeygingum í nf og þf

Námsgögn:   

málfræði: Þýska fyrir þig Rvk.: Mál og menning 2001
lesbók: Þýska fyrir þig Rvk.: Mál og menning 2001
vinnubók: Þýska fyrir þig Rvk.: Mál og menning 2001
orðabók: Íslensk-þýsk/þýsk-íslensk Steinar Matthíasson 2004
Felix/Theo Oktoberfest Langenscheidt 1995
ítarefni Þýs203 skrifstofa VMA                H2010
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Námsmat og vægi námsþátta:   

2 kaflapróf 20%
munnlegt próf 10%
próf úr “Oktoberfest” 7,5%
videoverkefni 7,5%
önnur verkefni 5 %  
lokapróf 50%

Áætlun um yfirferð:
vika 33 19.08.-20.08. kennsluáætlun, kynning námsgagna
vika 34 23.08.-27.08. upprifjun, kafli 9
vika 35 30.08.-03.09. kafli 9
vika 36 06.09.-10.09. kafli 10
vika 37 13.09.-17.09. kafli 11
vika 38 20.09.-24.09. kafli 11 kaflapróf 9-11
vika 39 27.09.-01.10. Oktoberfest
vika 40 04.10.-08.10. Oktoberfest próf úr Oktoberfest
vika 41 11.10.-15.10. kafli 12
vika 42 18.10.-22.10. kafli 12/13
vika 43 27.10.-29.10.   haustfrí mán.,þri. kafli 13
vika 44 01.11.-05.11. kafli 14
vika 45 08.11.-12.11.  kafli 14 kaflapróf 12-14 
vika 46 15.11.-19.11. videoverkefni fluttning verkefnis
vika 47 22.11.-26.11. kafli 16 munnlegt próf 
vika 48 29.11.-30.11.  upprifjun

Ábending:

Nemendum er bent á skólareglurnar VMA. 
Réttur áskilinn til breytinga á kennsluáætlun.

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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