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Kennari

Verkmenntaskólinn á Akureyri
ENS 193 - Fjarkennsla
Kennsluáætlun vor 2014

Harpa Jörundardóttir

Sk.st. HJD

Áfangalýsing: Markmið áfangans er að hjálpa nemendum að ná upp megni af
námsefni grunnskólans en þó með breyttum áherslum og að þeir öðlist sjálfstraust í
meðferð tungumálsins. Lögð verður áhersla á að nemendur tileinki sér hagnýtan
orðaforða til daglegra samskipta. Grunnatriði enskrar málfræði eru rifjuð upp ásamt
óreglulegum sögnum. Mikil áhersla er lögð á lestexta með heildarskilning að
markmiði. Ýmis verkefni verða unnin yfir önnina, aðallega í tengslum við lesskilning,
orðaforða og málfræði.
Markmið: að búa nemendur undir það að geta hafið nám í ENS102.
Námsgögn:
Allt efni til kennslu er á kennsluvefnum Moodle. Efni hverrar viku verður nemendum
aðgengilegt kl. 16:00 á mánudögum og er opið í tvær vikur.
Áætlun um yfirferð og verkefni:
Vika

Efni

6

Lesskilningur og ritunarverkefni

7

Lesskilningur og óreglulegar sagnir

8

Lesskilningur og óreglulegar sagnir

9

Lesskilningur, óreglulegar sagnir og óákveðinn greinir

10

Lesskilningur, óreglulegar sagnir og ákveðinn greinir

11

Lesskilningur, nafnorð og hlustun

12

Lesskilningur, upplestur, nútíð og þátíð sagna

13

Lesskilningur, hlustun og lýsingarorð

14

Lesskilningur, persónufornöfn og eignarfall

15

Smásaga með verkefnum, ritun og blönduð málfræði
PÁSKAFRÍ

17

Smásaga, ritun og blönduð málfræði

18

Smásaga með verkefnum
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Námsmat og vægi námsþátta:
Námsmat

Vægi

Lesskilningur (9 verkefni, meðaltalseinkunn 7 hæstu gildir)

30%

Málfræði (8 verkefni, meðaltalseinkunn allra gildir)

25%

Óreglulegar sagnir (4 verkefni 2.5% hvert)

10%

Smásögur (3 verkefni, meðaltalseinkunn allra gildir)

10%

Hlustun (2 verkefni 5% hvert)

10%

Ritun (3 verkefni, 2 hæstu gilda 5% hvort)

10%

Upplestur (nemendur skila inn hljóðskrá)

5%

Dagsetning: 29. janúar 2014
___________________________

_______________________________

Undirritun kennara

Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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