
Menntaskólinn í Reykjavík   
 

Kennsluáætlun:  Þýska á málabraut (ÞÝSK2EF06, haustönn 2019) 

Kennari:   Izabela I. Kulgawczyk Harðarson (IKH) 

Markmið:    

Eftir annað hæfniþrepið í þýsku A2 er ætlast til þess að nemandinn hafi öðlast leikni í: 

- að skilja mál sem talað er með mismunandi hreim og við mismunandi aðstæður sem og skilja 
algengustu orðasambönd sem eru einkennandi fyrir talað mál. 
- lestri margs konar gerða af textum og beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir því hverrar 
gerðar textinn er. 
- að taka virkan þátt í samskiptum á viðeigandi hátt og beita málfari við hæfi. 
- að tjá sig skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér og undirbúið. 
- að skrifa margs konar texta, formlega og óformlega, og fylgja helstu rithefðum og reglum um 
málbeitingu. 
 

Kennslugögn:   DaF kompakt neu, Deutschmappe II 

 

Vika Viðfangsefni Verkefni og próf 

21.08. – 10.09.2019 Lektion 10: Neue Arbeit - 
neue Stadt 
 
Grammatik: 
Núliðin tíð 
Stigbreyting lýsingarorða 
Beyging nafnorða (upprifjun) 
Forsetningar 
(Wechselpräpositionen) 
 

Sagnapróf 1 
Verkefni tengt kafla 

11.09. – 27.09.2019 
 

Lektion 11: Auf nach Köln! 
 
Grammatik:  
Beyging eignarfornafna 
Beyging persónufornafna 
Beyging lýsingarorða  
Afturbeygðar sagnir 
 

Kaflapróf (10., 11. Lektion) 
Verkefni tengt kafla 

30.09. – 04.10. 2019 
 

Kurzgeschichte 
Streuselschnecke 

Sagnapróf 2 
Verkefni tengt smásögu 



Märchen  
Die Bremer Stadtmusikanten 
Der Froschkönig 
 
Grammatik: 
Þátíð sagna 
 

Verkefni tengt ævintýri 

07.10. – 23.10.2019 
 

Lektion 13: Ohne Gesundheit 
läuft nichts! 
 
Grammatik: 
Veik og sterk beyging sagna 
(upprifjun) 
Aukasetningar 
Tilvísunarsetningar 
 

Präsentation 
Verkefni tengt kafla 
 
 

24.10. – 08.11.2019 Lektion 14: Griasdi in 
München 
 
Grammatik: 
Tilvísunarsetningar 
Viðtengingarháttur þátíðar 
 

Kaflapróf (13., 14. Lektion) 

11.11. – 15.11.2019 
 
 

Kurzgeschichte 
Die Blaumacherin 
 
Grammatik: 
Aukasetningar (upprifjun) 
 

Verkefni tengt smásögu 

18.11. – 29.11.2019 
 
 

Munnlegt próf 
Upprifjun 

 

 

Námsmat 
 
Námseinkunn byggist á ástundun, heimaverkefnum, frammistöðu/þátttöku í tímum og 
niðurstöðum skyndiprófa, jólaprófi og öllum verkefnum sem lögð verða fyrir. 
 
Jólapróf: skriflegt próf (80%), munnlegt próf (20%) 

* Þessi námsáætlun er gerð með fyrirvara um breytingar. 

 

 


