
Menntaskólinn í Reykjavík   
 

Kennsluáætlun:  Þýska á málabraut (ÞÝSK1CF09), vorönn 2020) 

Kennari:   Izabela I. Kulgawczyk Harðarson (IKH)  

Markmið:   

Eftir fyrsta hæfniþrepið í þýsku A1 er ætlast til þess að nemandinn hafi: 

- öðlast góðan skilning á daglegu talmáli þegar talað er við hann hægt og skýrt með almennum 
orðaforða. 
- kynnst nokkrum grunnatriðum um staðhætti og líf fólks á þýska málsvæðinu. 
- öðlast færni í að lesa ýmis konar texta sem viðkemur eigin áhugasviði eða texta um kunnugleg efni.  
-  þjálfast í að taka þátt í almennum samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og geti 
beitt kurteisisvenjum, málvenjum og hljómfalli við hæfi. 
- öðlast færni í að tjá sig munnlega í einföldum setningum af nokkru öryggi, t.d. um afmarkað efni sem 
verið hefur til umfjöllunar. 
- lært aðferðir og aukið færni sína í að bæta við nýjum orðaforða. 
- öðlast þjálfun í að tjá sig skriflega með nokkuð réttri stafsetningu og réttri notkun  
- geti skrifað bréf/tölvupóst og stutt samtöl sem tengjast efni kennslubókar og efni sem tengjast 
nemandanum sjálfum. 

 

Kennslugögn:   DaF kompakt neu A1, Deutschmappe I 

 

Vika Viðfangsefni Verkefni og próf 

06.01. – 24.01.2020 Lektion 5: Spiel und Spaβ 

Grammatik: 

Sterkar sagnir 

Sagnir með lausu forskeyti 

Beyging nafnorða 

Núliðin tíð (veikar sagnir) 

Präsentation – Berühmte 

Personen 

25.01. – 14.02.2020 

 

Lektion 6: Endlich ein 

Zimmer 

Grammatik: 

Núlíðin tíð (sterkar sagnir, 

sagnir með lausu forskeyti) 

Kaflapróf  



Beyging sagna (upprifjun) 

Spurnarorð 

 

17.02. – 10.03.2020 Lektion 7: Kleider machen 

Freunde 

Grammatik: 

Boðháttur 

Eignarfornöfn (beyging) 

 

Lektüre „Der Schatz von 

Hiddensee“ 

 

Próf úr „Der Schatz von 

Hiddensee“ 

Verkefni 

11.03. – 27.03.2020 

 

Lektion 8: Grüezi in der 

Schweiz 

Grammatik: 

Forsetningar með þgf. 

Forsetningar með þf. 

 

Kaflapróf 

30.03. – 17.04.2020 Kurzgeschichten Verkefni 

20.04. - 30.04.2020  

 

Munnlegt próf 

Upprifjun 

 

 

Námsmat: 

Námseinkunn byggist á ástundun, heimaverkefnum, frammistöðu/þátttöku í tímum og 
niðurstöðum skyndiprófa, og öllum verkefnum sem lögð verða fyrir. 
 

Vorpróf: skriflegt próf (80%), munnlegt próf (20%)  
 
 
* Þessi námsáætlun er gerð með fyrirvara um breytingar. 
 
 
 
 

 


