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”Tungumál er eitt mikilvægasta tæki mannsins til að orða hugsun sína, afla sér þekkingar og eiga samskipti við aðra. Kunnátta
í ólíkum tungumálum gegnir mikilvægu hlutverki í vitsmunaþroska einstaklingsins, eykur víðsýni og stuðlar að þroska á öðrum
sviðum” (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls.122).

Markmið
Að nemendur fá þjálfun í hlustun og framburði og að bjarga sér á einfaldri spænsku við einfaldar aðstæður. Kennd eru
undirstöðuatriði í málfræði, auk þess sem spænskumælandi lönd og valdir þættir spænskrar menningar verða skoðaðir.

Hæfniviðmið
Samkvæmt þrepamarkmiðum/skólamarkmiðum í enskukennslu fyrir nemendur í 10.bekk er lögð áhersla á:
 Hlustun


 Frásögn

skilja einföld orð og setningar, þegar talað er hægt og
skýrt.



 Lesskilningur


geti lesið og borið fram nöfn, orð og mjög einfaldar
setningar.

 Samskipti




geti flutt stutta undirbúna kynningu og svarað
einföldum spurningum í kjölfarið
geti í einföldu máli lýst fólki og umhvefi

 Ritun
 geti skrifað stutta texta og notað orðaforða og
málfræðiatriði sem þeir hafa lært

Geti spurt og svarað einföldum spurningum um þekkt
málefni. Geta sagt frá og lýst sér, fjölskyldu sinni,
 Menningarlæsi
vinum og öðrum persónum.
 Hafa hugmynd um menningarlegan mun Spánar og
Suður-Ameríku

Námsefnið


Nemendamappa með ljósritum frá kennara



Annað efni (efni á netmiðlum, ýmis verkefni frá kennara, kvikmyndir/þættir, tónlist, tölvuforrit o.fl)

Kennsluaðferðir: Innlögn kennara, hlustun, umræður, einstaklingsvinna, para- og hópavinna. Kennslan fer fram á ensku. Kennslustundir: 2 x 40
mínútna kennslustund á viku.

Kennsluáætlun (Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar)
Tímabil
Haust 2018

Námsþáttur/Námsefni

Verkefni

 Kynning á námsefni

 les- og vinnubók frá kennara

 Nacionalidades, idiomas y países

 Að nemendur geti sagt frá hvaða landi
enhver kemur og hvaða tungumal þau tala

 El Alfabeto
 Los números 1 – 100
 Días y meses del ano
 La hora

 Stafrófið
 Tölurnar
 Að nemendur læri dagar vikunnar og mánuði

 Las estaciones del ano

 Að nemendur geti spurt hvað klukkan er og
svarað því.

 La família

 Afmælisdagar

