Menntaskólinn í Reykjavík

Kennsluáætlun - Vor 2020
Franska 6.AB (FRAN3MM10)
Kennari:
Kennslugögn:

Sigurbjörg Gylfadóttir
-

Cahier de français: Nouvelles et textes
Ýmsir fjölritaðir textar: blaða- og tímaritsgreinar, ljóð, lagatextar ofl.
Efni af internetinu
Málfræðiblöð og stílar
Kvikmyndir, sjónvarpsþættir og stuttmyndir
Kjörbók

Vika

Yfirferð

1. 06.-10.01.

Prófsýning og upprifjun
Val á kjörbók
Les résolutions pour l‘année 2020
- Nouvelles
- Grammaire : La phrase conditionnelle avec le plus-que-parfait et le conditionnel passé

2. 13.-17.01.

3. 20.-24.01.

4. 27.-31.01.

5. 03.-07.02

6. 10.-14.02.
7. 17.-21.02.

8. 24.-27.02.

- Nouvelles
- La série Plan de Cœur, premier épisode
- Grammaire : présentation du subjonctif
- Nouvelles
- La série Plan de Cœur, deuxième épisode
- Grammaire : le subjonctif - suite
- La presse française
- La série Plan de Cœur, troisième épisode
- Grammaire : le subjonctif - suite
- Grammaire : les pronoms relatifs composés
- La presse française
- Grammaire : les pronoms relatifs composés
- Le Québec
- Grammaire : les adjectifs et les pronoms indéfinis
- Le Québec (suite)
- Grammaire : les adjectifs et les pronoms indéfinis
- Fiche de lecture : tímaverkefni úr kjörbók

28.02.-02.03.

VORHLÉ

9. 03.-06.03.

Bíómynd

10. 09.-13.03.

Verkefni tengd myndinni

11. 16.-20.03.

- Le Québec : smásögur
- Grammaire : les adjectifs et les pronoms indéfinis

12. 23.-27.03.

Byrjað að vinna að einstaklingsverkefni

13. 30.03.03.04.
06.-14.04.

Ýmsir textar
Talað mál
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14. 15.-17.04.
15. 20.-24.04.

Ýmsir textar
Flutningur á einstaklingsverkefnum
Ýmislegt.

*22.04. Dimission
*23.04. Sumard.
fyrsti.

PRÉPARATION AUX EXAMENS DE BAC

16. 27.-30.04.

ATH! Kennsluáætlun þessi er gerð með fyrirvara um breytingar.
NÁMSMAT
Haustmisseri:
Jólapróf: skriflegt próf (80%), munnlegt próf (20%)
Lokaeinkunn:
• Vorpróf -stúdentspróf (50%) :
Skriflegi hlutinn gildir 70% og munnlega prófið 30% . Það fer fram á venjulegum prófatíma í návist
prófdómara.
• Námseinkunn (50%) skiptist í þrjá hluta:
Jólaprófseinkunn (25%), vinnueinkunn* (50%), smáverkefni, ástundun og virkni í tímum (25%).
*Til vinnueinkunnar teljast m.a. :
•
•
•
•
•

Tíma úr kjörbók
Fyrirlestur / heimildarritgerð um efni tengt Frakklandi eða hinum frönskumælandi heimi
Tímaverkefni úr kvikmyndum
Munnlegar kynningar og verkefni
Próf úr málfræði, textum og smásögum

Kennslulýsing
• Unnið verður út frá þemum, þar sem fjallað verður um samfélag og menningu frönskumælandi landa, listir og
bókmenntir.
• Unnið verður áfram með færniþættina fjóra: munnlega-og skriflega tjáningu og skilning á rituðu og töluðu
máli.
• Sjálfstæði nemenda verður aukið í notkun tungumálsins, í öflun upplýsinga og notkun hinna ólíku miðla.
• Orðaforði verður aukinn og þekking sem nýst gæti nemendum í frönskumælandi löndum sem og í
framhaldsnámi á Íslandi og erlendis.
• Áhersla verður lögð á að auka þekkingu á frönskumælandi bókmenntum með lestri léttlestrabóka,
smásagna og ljóða. Farið verður dýpra í texta og efni en áður.
• Unnið verður með rauntexta t.d. blaða- og tímaritsgreinar um efni sem tengist líðandi stund og áhugasviði
nemenda.
• Talmál og skilningur á töluðu máli verða æfð með para- og hópaverkefnum þar sem nemendur munu æfa og
flytja stuttar kynningar, samtöl, stutta leikþætti, æfa rökræður og spjalla um ýmis málefni.
• Haldið verður áfram að þjálfa ritfærni og munu nemendur skrifa ritgerðir, blaðagreinar, ljóð, skýrslur um
kvikmyndir, vettvangsferðir og annað.
• Farið verður í málfræði eftir þörfum og valin atriði þjálfuð betur
• Til að æfa hlustun og skilning á töluðu máli munum við vinna með efni af Internetinu, horfa á kvikmyndir og
hlusta á tónlist.
• Á vormisseri munu nemendur velja sér eina skáldsögu og vinna tímaritgerð um.

• Á seinni hluta vormisseris munu nemendur vinna einstaklingsverkefni um efni að eigin vali sem tengist
hinum frönskumælandi þjóðfélögum, menningarheimum, listum eða heimspeki.

