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Kennsluáætlun - Haust 2019 
Franska 4.bekkur málabraut (FRAN1DF09) 

 
Kennari:  Sigurbjörg Gylfadóttir       
 
Kennslugögn:    - ÉDITO, Méthode de français et Cahier d‘activités (lesbók og vinnubók) 

- 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.  06.-10.01. Prófsýning. 
Upprifjun.  
Lokið við Unité 1 

Unnið við lokaverkefni úr Unité 1: 
- Kynning á frægri frönskumælandi persónu 
- Kynningarmyndband á Facebook. 

2.  13.-17.01. Byrjað á Unité 2, p. 33-36 
Að spyrja og vísa til vegar, orðaf. tengdur 
borgum og ferðamáta, starfsheiti o.fl. 
- óákv. og ákv. greinir (upprifjun) 

- C‘est / Il y a  
- sagnir í 1. fl. -er. (framhald) 
- so. ALLER (framhald) 

Flutningur fyrirlestra: Des personnalités 
francophones 
 
Unnið heima í vinnubók Un 2  
(Cahier d’exercices) 
 

3.  20.-24.01. Unité 2, p. 37-41 
- mismunandi ferðamáti 
- so. 3. fl. DESCENDRE 
- so. óreglul. PRENDRE 
- Spurnarorðið: QUEL 

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

4.  27.-31.01. Unité 2, p. 42-46 
- mismunandi ferðmáti (frh.) 
- starfsheiti, kk-kvk-flt. (upprifjun) 
 

Unnið heima í vinnubók Un 2  
(Cahier d’exercices) 
Próf eða tímaverkefni úr Unité 2 og 
lokaverkefni 

5.  03.-07.02 Unité 3, p. 47-50 
Orðaforði tengdur mat, matarinnkaupum, 
að bjarga sér á veitingastað o.fl. 
- so. PAYER 
- fleirtala nafnorða (uppr.) 
- staðarforsetningarnar à og chez 

 
Haldið áfram með lokaverkefni út Un.2 
 
Unnið heima í vinnubók Un 3  
(Cahier d’exercices) 

6.  10.-14.02. Unité 3, p. 51-53 
- uppskrift og magnorð 

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

7.  17.-21.02. Unité 3, p.54-57 
- á veitingastað 
- deiligreinir DE 
- fornafnaatviksorðið EN 

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

8.  24.-27.02. Lokið við Unité 3, p. 58-60 
 

Próf eða tímaverkefni úr Unité 3 og 
lokaverkefni 

 
28.02.-02.03. 

 
VORHLÉ 

 
 
 

  

https://snara.is/
http://ymsir.arnastofnun.is/lexia/fr
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9.  03.-06.03. Bíómynd Verkefni tengd myndinni 

10. 09.-13.03. Unité 4, p.61-64. 
Orðaforði tengdur verslun, fötum og 
fylgihlutum, efni og litum, veðrinu, ýmsir 
hlutir tengdir daglegu lífi o.fl. 
- kyn og tala lýsingarorða 
- staða lýsingarorða 

Haldið áfram með verkefni tengd mynd. 
 
Unnið heima í vinnubók Un 4 
(Cahier d’exercices) 
 

11. 16.-20.03. Unité 4, p. 65-67 
- litir og efni 
-orðaforði tengdur veðri 

Unnið heima í vinnubók Un 4 
(Cahier d’exercices) 
 

12. 23.-27.03. Unité 4, p. 68-71 
-ýmsir hlutir tengdir daglegu lífi 

- so. VENIR (uppr.) 
- Futur proche (uppr.) 
- Le passé récent (nýliðin tíð) 
- L‘adjectif démonstratif 

(ábendingarfornöfnin) 

Unnið heima í vinnubók Un 4 
(Cahier d’exercices) 
 

13. 30.03.-03.04. Unité 4, p. 72-74 
 

Próf eða tímaverkefni úr Unité 4 og 
lokaverkefni 

06.-14.04. PÁSKALEYFI  

14. 15.-17.04. Unité 5, p.76-77. 
- Les verbes pronominaux (afturbeygðar 
sagnir) 

 

Unnið heima í vinnubók Un 5 
(Cahier d’exercices) 
 

15. 20.-24.04. 

*22.04. Dimission 

*23.04. Sumard. fyrsti. 

Unité 5, p.78. 
 
 

Undirbúningur fyrir munnlegt próf 
 
- Munnlegt próf 
 

16. 27.-30.04. Upprifjun og frágangur 
 

 
- Hlustunarpróf 

 

ATH! Kennsluáætlun þessi er gerð með fyrirvara um breytingar. 

Námsmat:  

Vorpróf: 

• Skriflegt próf                            70% 

• Munnlegt próf                         20% 

• Hlustunarpróf                          10% 

Lokaeinkunn að vori:  

• 1/3 Jólaprófseinkunn 

• 1/3 Vorprófseinkunn 

• 1/3 Námseinkunn 

  
 

Námseinkunn er gefin í lok skólaárs. Til hennar teljast: 

• 40%: kaflapróf, málfræðipróf, munnleg próf og hlustunarpróf 

• 40%: ýmis skilaverkefni, ritun, myndbönd, munnlegar kynningar o.fl. 

• 20%: ástundun, þátttaka, virkni á bekkjasíðunni og önnur vinna  og virkni í tímum. 

 
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.  


