
Menntaskólinn í Reykjavík   
 

Námsáætlun- Haust 2022 
Franska 5.AB , 4. mál (FRAN1DF12) 

  
Kennslugögn:     

- ÉDITO, Méthode de français et Cahier d‘activités (lesbók og vinnubók) 

- Dominique Renaud, À la recherche de Mariana (léttlestrarbók, lesin á seinna misseri)   

- Efni af Internetinu, lög og lagatextar, blaðagreinar, ljóð, kvikmyndir o.fl. 

- Mappa / möppur til að safna í aukaefni og skriflegum verkefnum. 

- Stílabók eða laus línustrikuð blöð. 

- Fra/ísl og ísl/fra orðabækur (ókeypis á netinu) :  

• Snara: https://snara.is/  

• Lexía : http://ymsir.arnastofnun.is/lexia/fr 
  

Vika Yfirferð Heimavinna, verkefni og próf 

1.  19.08 Kynning á námsefni. 
 

 

2.  22.08.- 26.08. Unité 0  
Að heilsa, kveðja og kynna sig. 
 

 

3.  29.08.- 02.09. Unité 0  
Stafróf og tölur, dagar, mánuðir og 
árstíðir, orðaforði bekkjarins. 

Örpróf úr Unité 0. 
 

4.  05.09.-09.09. Unité 1 
Að kynna sig og kynnast öðrum, lönd og 
þjóðerni, áhugamál. Sagnirnar être, avoir 
og s‘appeler, aimer, óákveðinn greinir og 
ákveðinn greinir. 

Unnið heima í vinnubók Un.1  
(Cahier d’exercices) 

5.  12.09.-16.09. Unité 1 
Tölur. Sagnir samkvæmt 1. flokki regl. so. 
Að kynna aðra. Frönskumælandi 
listamenn. 

Unnið heima í vinnubók Un. 1 
(Cahier d’exercices) 

6.  19.09.-23.09. Unité 1 
Forsetningar með landaheitum.  Að 
kynna sig og kynnast öðrum, framhald. 
Neitun og tölur. 

Unnið heima í vinnubók Un. 1 
(Cahier d’exercices)  
Stíll,  próf  og / eða tímaverkefni úr  
Unité 1 og lokaverkefni 
 

7.  26.09.- 30.09. Unité 2 
Að spyrja og vísa til vegar, orðaforði 
tengdur borgum o.fl. 
Óákv. og ákv. greinir (upprifjun) 
C‘est / Il y a 

Unnið heima í vinnubók Un 2  
(Cahier d’exercices) 
 

8.  03.10.-07.10 Unité 2 
Að spyrja og vísa til vegar frh., orðaforði 
tengdur borgum, ferðamáti, reglulegar 
sagnir skv. 1. flokki og sögnin aller. 

Unnið heima í vinnubók Un 2  
(Cahier d’exercices) 
 

9.  10.10.-14.10 Unité 2 
Frönskumælandi borgir og leiðarlýsingar. 
Óreglulegar sagnir skv. 3. flokki og 
spurnarfornafnið QUEL. 
 

 

Unnið heima í vinnubók Un 2  
(Cahier d’exercices) 
 

https://snara.is/
http://ymsir.arnastofnun.is/lexia/fr
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10. 17.10.-20.10 Unité 2 

Starfsheiti og tölur (frh.).  
Lokið við Unité 2. 

Stíll, próf eða tímaverkefni úr Unité 2 
og lokaverkefni 

 Hausthlé 21.10. og  24.10.  

11. 25.10.-28.10. Kvikmynd 
 

Verkefni tengt mynd 

12. 31.10.-04.11. Unité 3 
Orðaforði tengdur mat, 
matarinnkaupum, að bjarga sér á 
veitingastað o.fl. 
So. PAYER, fleirtala nafnorða (uppr.),  

Unnið heima í vinnubók Un 3  
(Cahier d’exercices) 
 

13. 07.11.-11.11. Unité 3 
Í stórverslun 
So. ACHETER, MANGER, BOIRE og 
staðarfors. à, de og chez 
 

Unnið heima í vinnubók Un 3  
(Cahier d’exercices) 
 

14. 14.11.- 18.11. Unité 3 
Uppskriftir og magnorð 
So. FAIRE 

 

15. 21.11.-25.11. Upprifjun 
Munnleg próf 

Undirbúningur fyrir munnlegt próf 

 

Námsmat:  
  

Jólapróf: 

• Skriflegt próf                          80% 

• Munnlegt próf                       20% 

 

Námseinkunn er gefin í lok skólaárs. Til hennar teljast: 

• 50%: 3-4 próf og stærri skilaverkefni ( ritun, myndbönd, annað) 

• 30%: smærri verkefni (ritun, talæfingar, myndbönd, hlustunaræfingar og fleira)  

• 20%: Mat kennara (heimavinna og ástundun, virkni og hegðun * í tíma)  
 
*sjá skólareglur (gr. 2, bls. 10) í Skólahandbókinni á heimasíðu skólans.    

 

Lokaeinkunn að vori:  

• 1/3 Jólaprófseinkunn 

• 1/3 Vorprófseinkunn 

• 1/3 Námseinkunn 

 
Athugið!  

▪ Ætlast er til að nemendur mæti ávallt stundvíslega og vel undirbúnir til 
kennslustundar.  

▪ Síma- og snjalltækjanotkun er með öll stranglega bönnuð í kennslustund 
nema ef verið er að nota þau við verkefnavinnu.  

▪ Hljóð - og myndupptökur eru með öllu bannaðar í kennslustund nema ef 
verið er að nota þau við verkefnavinnu. 

▪ Skili nemandi ekki verkefnum á tilsettum tíma hlýtur viðkomandi 
einkunnina 0.  

 
 

Námsáætlun og námsmat eru gerð með fyrirvara um breytingar. 


