
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
 

Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2020 

ÞÝSK1ÞT05 

Kennari Veska Andrea Jónsdóttir, veska.jons@fss.is 

Viðtalstími Veska Andrea Jónsdóttir – mánudaga – 10:10 – 10: 50 

Kennsluefni kennslubók og efni frá kennaranum 

Áfangalýsing Viðfangsefni undanfara áfanga eru rifjuð upp. Nemendur eru þjálfaðir í 
lesskilningi, hlustun, tali og ritun. Textar verða lengri og margvíslegri. 
Orðaforði er aukinn, að mestu er lokið við að fara yfir grundvallaratriði 
þýska málefnisins. Frásagnir í nútíð og ritun í þátíð eru þjálfaðar. Áfram 
er unnið að því að kynna þýskumælandi svæði og menningu þeirra. 
Nemendur eru þjálfaðir í að nýta sér ýmis hjálpargögn, málfræðibækur 
og netið.  

 

Vinnuáætlun  

Tímasókn 15 vikur x 4 klst.  60 klst. 

Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 4 tímar x 20-30 mín 20-30 klst. 

Undirbúningur f. próf 3 x 4 klst. 12 klst. 

Einstaklings og hópverkefni 15-18 klst. 15 - 18 klst. 

Kvikmynd 3 klst.   3 klst. 

Alls  110-123 klst. = 5 fein* 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Þrjú kaflapróf eru á önninni. Nemendur þurfa að ná 4,5 í öllum þremur til 
þess að ná áfanganum. Skyndipróf verða einnig lögð fyrir. Það þarf að 
gera allar æfingar í vinnubókinni nema annað sé tekið fram og þetta er 
á ábyrgð nemenda. Kennarinn fer yfir vinnubrögð á þriggja kafla fresti.  
Nemendur þurfa að ná að lágmarki 4,5 til að ná áfanganum. Skil 
verkefna eiga að vera viðunandi og á réttum tíma. Lögð er mikil áhersla 
á hópavinnu og munnlega tjáningu. Góð ástundun hefur áhrif á 
vinnueinkunn. Ef nemandi hefur fleiri en 10 fjarvistir í raunmætingu 
(veikindi, þar með talin vottorð, leyfi eða annað) er hægt að ljúka 
áfanganum með prófi (vinnueinkunn 40% og lokapróf 60%). Einungis er 
hægt að vinna upp eina fjarvist í stoðtíma. 

.  

 

Heiti Vægi 

Kaflapróf                                   3x12% 36% 

Heima- og tímaverkefni og skyndipróf 15% 

Ástundun og þátttaka í tímum   6% 

Ritun                                           2x3%   6% 

Diktat                                          1x3%   3% 

Hópverkefni                                2x5%                10% 

Bók (vinna og próf)                 10% 

Munnlegt próf                                10% 

Sköpun (myndband, plakat, ritun)    4% 

Alls 100% 
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Virðing, samvinna og árangur 
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Þekking 
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 
skilning á: 

• Orðaforða sem þarf til að mæta 

hæfniviðmiðum þrepsins. 

• Grundavallarþáttum þýsks málkerfis 

• Þýskumælandi svæðum og menningu 

þeirra 

• Viðeigandi samskiptum og tjáningu í 

mæltu og rituðu máli 

 

Hæfni 
Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni 
sem hann hefur aflað sér til að: 

• Skilja talað mál um kunnuglegt efni í fjöl- og 

myndmiðlum ef talað er hægt og skýrt 

• Tileinka sér aðalatriðin í stuttum og 

einföldum rauntextum 

• Tjá skoðanir sínar og hugsanir á einfaldan 

hátt 

• Rita stutta, einfalda og samfellda texta um 

kunnuglegt efni í nútíð og þátíð 

• Lesa einfalda bókmenntatexta 

• nemendur geta unnið verkefni saman í hóp 
og skipst á hlutverkum 

 

 

 

 

 

 

 
Leikni 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• Skilja texta um almenn og sérhæfð efni 

sem fjallað er um í áfanganum 

• Taka þátt í almennum samræðum um efni 

sem hann þekkir eða hefur áhuga á 

• Fylgja söguþræði í einföldum 

bókmenntatexta 

• Segja frá í nútíð og núliðinni tíð 

• Rita stutta, einfalda og samfellda texta í 

nútíð og þátíð 

• Nýta sér ýmis hjálpargögn 

• vinna í hóp 

 

Reglur áfanga Það er æskilegt að koma í tíma með farsíma en hann má aðeins nota 
samkvæmt fyrirmælum kennara!  
Ef misst er af kaflaprófi vegna veikinda er hægt að taka prófið í 
prófupptökutíma skólans fyrstu viku eftir veikindi. Við langvarandi 
veikindi er líka hægt að taka upp próf í lok annar í stoðtíma. 

 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

Gerum okkar besta og leggjum áherslu í að nota þýskuna, sem við 
lærum í tíma, í samtölum. Hermum eftir raunverulegum aðstæðum.  
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Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
24. - 28. ágúst 

Wiederholung: Vergangenheit; Berufe und Familie, 
Grammatik: Perfekt; Possessivpronomen;  

Arbeitsbuch, Quizlet  

2. vika 
31. ágúst - 4. sept. 

Lektionen 1 und 2 Grammatik: Lokalpräpositionen; 
Einrichtugstipps geben 

Schreiben 1  

3. vika 
7. - 11. september 

Etwas bewerten; touristische Werbebroschüren und 
Anzeigen; Grammatik: Perfekt und Präteritum 

Arbeitsbuch 
Päteritum 

4. vika 
14. - 18. september 

Lektionen 3-4 
Einkaufen; Lebensmittel: Verpackung und Gewichte 
Grammatik: Adjektivdeklination nach unbestimmtem Artikel 

Kaflapróf 1 
Arbeitsbuch Quizlet 

5. vika 
21. - 25. september 

Etwas gemeinsam planen; Brief, Postkarte;  
Grammatik: Adjektivdeklination nach bestimmtem Artikel 

Schreiben 2: E-Mail; 
Postkarte 

6. vika 
28. sept. - 2. 

október 

Meine Lieblingsveranstaltung; sich verabreden; Grammatik: 
temporale Präpositionen 

Kreatives Schreiben 3: 
Veranstaltungskalender 

7. vika 
5. -9. október 

Lektionen 5-6 
Um Rat bitten; Ratschläge; Fitness und Ernährungsplan 
Grammatik: Konjunktiv 2 - Wiederholung 

Quizlet  
Kaflapróf 2  

8. vika 
12. – 16. október 

Mitleid, Krankheit; Unfall; Wichtigkeit ausdrücken; Bericht 
Grammatik: Konjunktionen: weil, deshalb 
Adjektivdeklination nach Nullartikel 

Quizizz / Wheeldecide 
Gruppenarbeit 1 
 

9. vika 
19. - 23. október 

vetrarleyfi 

Wiederholung  
Grammatik: Präteritum 

Arbeitsbuch  
Arbeit in Paaren 

10. vika 
26. - 30. október 

Im Restaurant bestellen, reklamieren; um etwas bitte, 
bezahlen 

Diktat  
 

11. vika 
2. - 6. nóvember 

Konjunktion - dass 
Wortschatzübungen 

Kaflapróf 3 

12. vika 
9. - 13. nóvember 

Buch (Arbeit und Prüfung) Gruppenarbeit 2  

13. vika 
16. -20. nóvember 

Etwas bewerten; gratulieren; sich bedanken; Zeitungsartikel;  
Grammatik: reflexive Verben;  

Arbeitsbuch  
Quizlet 

14. vika 
23. - 27. nóvember 

Interviews; Lebensmittel 
Grammatik: Konjunktion wenn 

Kreatives Schreiben (3) 

15. vika 
30. nóv. - 4. 
desember 

Film; mündliche Prüfung vorbereiten 
 

Arbeit in Paaren  
mündliche Prüfung  

 Wiederholung Spiele 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Veska A. Jónsdóttir 


