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Námsáætlun 2022-2023 

Franska 6.A (FRAN3MM10) 

 
Kennslugögn:    

- ÉDITO, Méthode de français et Cahier d‘activités (lesbók og vinnubók) 
- Antoine de Saint-Exupery, Le Petit Prince. Éditions Gallimard 
- Textes divers. Ýmsir textar, blaða- og tímaritsgreinar, smásögur, ljóð, lagatextar 

ofl. (fjölrit frá kennara) 
- Kjörbók (bókasafn) 
- Efni af Internetinu 
- Málfræðiverkefni (fjölrit frá kennara) 
- Kvikmyndir, sjónvarpsþættir  og stuttmyndir 
- 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 
 

Kennslulýsing 

Haustmisseri : 

- Lokið verður við kennslubókina Édito. Auk þess velja nemendur sér kjörbók á bókasafninu og lesa 

sjálfstætt. Vinna tímaverkefni eftir lestur.  

- Unnið verður áfram með færniþættina fjóra: munnlega-og skriflega tjáningu og skilning á rituðu og 

töluðu máli. 
Vormisseri 

- Unnið verður út frá þemum, þar sem fjallað verður um samfélag og menningu frönskumælandi 

landa, listir og bókmenntir. 

- 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. 

- Aukið verður við þekkingu á frönskumælandi bókmenntum með lestri skáldsögunnar Le Petit Prince, 

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 stundu 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 bókaskýrslu, blaðagreinar, ljóð, 

umfjöllun um kvikmyndir 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. 
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Haustmisseri: 
Gróf áætlun um yfirferð í kennslubókinni. Öðru efni verðir skotið inn í eftir þörfum.  
  

Vika Yfirferð Heimavinna, verkefni og próf 

1.  19.08 Kynning á námsefni vetrarins.  

2.  22.08.- 26.08. Upprifjun á orðaforða og málfræði  
Unité 8, p. 124 - 125 
 

Unnið heima í vinnubók  
(Cahier d’exercices) 
Nemendur velja sér kjörbók á bókasafni. 
(Fiche de lecture-tímaverkefni í viku 7) 

3.  29.08.- 02.09. Lokið við unité 8 
 

Unnið heima í vinnubók  
(Cahier d’exercices)  
Stíll, próf  og / eða tímaverkefni úr  
Unité 8 

4.  05.09.-09.09. Unité 9 
- Exprimer ses opinions et ses sentiments 
- Les problèmes du quotidien 
Grammaire : le passé composé des verbes 
pronominaux, l‘obligation (il faut / 
DEVOIR) 

 Unnið heima í vinnubók  
(Cahier d’exercices) 
 

5.  12.09.-16.09. Unité 9 (frh) 
- Parler de l‘état de santé. 
- Donner des conseils 
Grammaire : Les pronoms COI  

Unnið heima í vinnubók  
(Cahier d’exercices) 
 

6.  19.09.-23.09. Unité 9 
Unité 10 
-Parler de ses études / programme 
Erasmus 
Grammaire: La condition avec SI. 

Stíll, próf  og / eða tímaverkefni úr  
Unité 9 

7.  26.09.- 30.09.  
Unité 10 
- Les études 
Grammaire : La durée, la continuation 

Fiche de lecture : travaile écrit en classe 
 
Unnið heima í vinnubók  
(Cahier d’exercices) 

8.  03.10.-07.10 Unité 10 
- Le parcours professionnel 
Grammaire : les pronoms relatifs QUI et 
QUE, l’intensité 

Unnið heima í vinnubók  
(Cahier d’exercices) 
 

9.  10.10.-14.10 Lokið við unité 10 
Hausthlé:  
15.10. og 18.10. 

Stíll, próf og / eða tímaverkefni 

10. 17.10.-20.10 Unité 11 
- La ville ou la campagne 
Grammaire : la comparaison (frh.), le 
pronom Y. 

Unnið heima í vinnubók  
(Cahier d’exercices) 
 

 Hausthlé 21.10. og 24.10.  

11. 25.10.-28.10. Kvikmynd 
 

Verkefni tengt mynd 

12. 31.10.-04.11. Unité 11 
- Vivre au contact de la nature 

Unnið heima í vinnubók 
(Cahier d’exercices) 

13. 07.11.-11.11. Unité 11 
Frh. 

Stíll, próf og / eða tímaverkefni 

14. 14.11.- 18.11. Unité 12.   

15. 21.11.-25.11. Examen oral  
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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.  
▪ Skili nemandi ekki verkefnum á tilsettum tíma hlýtur viðkomandi einkunnina 0.  

 

 
Námsmat : 
 
Jólapróf:  

• Skriflegt próf: 80 % 

• Munnlegt próf: 20% 
 
Lokaeinkunn: 

• Stúdentspróf (50%)  

Skriflegi hlutinn gildir 70% og munnlega prófið 30% . Það fer fram á prófatíma í návist 

prófdómara. 

 

• Námseinkunn (50%) skiptist í þrjá hluta: 

o Jólaprófseinkunn: 30% 

o Verkefni og próf*: 50 % 

o Smáverkefni, ástundun og virkni í tímum: 20% 

 
* Til verkefna og prófa teljast td.:   

• Kaflapróf og próf úr málfræði og textum 

• Lesskýrsla (fiche de lecture) úr kjörbók 

• Tímaverkefni /próf úr skáldsögu og smásögum 

• Tímaverkefni úr kvikmyndum og þáttum 

• Fyrirlestur um efni tengt Frakklandi eða hinum frönskumælandi heimi 

• Mynbönd og verkefni með öðrum miðlum 
 

 
 
ATH! 
Námsáætlun og námsmat eru gerð með fyrirvara um breytingar.  
 


