Námsvísar Þýska
Fag: Þýska
Kennari: Sonja Suska
Tímafjöldi á viku: 2
Kennsluaðferðir og skipulag:
Unnið er sem með málfærniþættina lesskilning, hlustun, ritun og tal. Áherslan er á nánasta umhverfi nemandans og þeir
vinna með ýmis þemu tengdu því t.d. mat, heimilið, tísku, listir og skólann. Í tengslum við þessi þemu er siðum og
samskiptavenjum í þýskumælandi löndum fléttað inn í kennsluna. Nemendur tileinka sér ný málfræðiatriði og orðforði
aukinn.
Grunnþættir menntunar
Grunnþáttur

Áhersluþættir

Heilbrigði og velferð

Nemendur hvattir áfram með jákvæðri styrkingu en ábyrgð.

Jafnrétti

Allir nemendur hafa jafnrétti til náms. Leitast við að nám miðist
við einstaklingsþarfir hvers og eins. Nemendur hafa ólíkar
forsendur til náms og virða ber alla með því að hlusta á allar
hugmyndir sem nemendur hafa fram að færa.

Lýðræði og mannréttindi

Réttur allra er virtur og teknar lýsðræðislegar ákvarðanir í
hópum eða bekk þegar við á. Mikilvægt að nemendur þrói
með sér hæfni til að rökstyðja og leggja mat á röksuðning
annarra með hjálp stærðfræðinnar. Virkar samræður um
námsþætti hverju sinni.

Læsi

Nemendur æfast og þjálfast í þýsku máli. Nemendur læra að
vinna í upplýsingaöflun í tölvum (prentmál og myndmál).

Sjálfbærni

Í mörgum verkefnum er hugað að skilningi á veruleikanum og
umhverfinu. Þau læra að þekkja muninn á t.d. Þýskri menningu
og þeirri íslensku.

Sköpun

Nemendur geta valið hvernig þau skila frá sér „afurð“
verkefnum með því að huga að námsmati og hæfnimati.

Áætlun

Viðfangsefni

Námsefni

Hæfniviðmið/markmið

Kennslu- / námsaðferðir

Mat

Hlustun

Schritte International
1+2, neu
Efni frá kennara

Nemendur skilja talað mál um
almenn kunnugleg efni og
fyrirmæli kennara

Hlustunaræfingar,

Símat,

Hllustað á kennara

Öll verkefni metin,

Nemendur skilja aðalatriðin í
mismunandi frásögnum og
textagerðum og geta dregið
ályktanir ef efnið er kunnuglegt
Nemendur taka þátt í
samræðum um þekkt efni og tjá
skoðun sína um athæfi
hversdagsins með því að beita
kurteisis- og málvenjum við hæfi
og geta spurt og svarað
spurningum.
Nemendur bjarga sér á þýsku
við hversdagslegar aðstæður í
almennum samskiptum.
Nemendur tjá sig á tiltölulega
einfaldan hátt, munnlega og

Lesið saman og gera
verkefni.

kaflapróf

Lestur

Samskipti

Frásögn

Samræður, Talæfingar

Kynning

Ritun
Menningarlæsi
Námshæfni

skriflega um þekkt málefni og
geta sagt frá skoðunum sínum
og reynslu.
Nemendur halda stutta
kynningu á undirbúnu efni þar
sem tungumálinu er beitt
samkvæmt getustigi.
Nemendur rita styttri texta um
þekkt efni og geta tjáð skoðanir
og ályktanir skriflega.
Nemendur þekkja menningu og
mannlífi þýskumælandi landa
og þekki helstu samskiptavenjur.
Nemendur hafa öðlast öryggi í
notkun upplýsingatækni og
hjálpargagna.
Nemendur geta metið eigið
vinnuframlag og annarra.

Skrifa útdrátt,
myndalýsingar
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