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Mánuður Helstu markmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 

Ágúst  
 
 

-Í hverjum tíma er tekinn 
fyrir nýr orðaforði og 
málfræði. 
 

 
 

Símat þar sem tekið er mið 
af verkefnavinnu, vinnu í 
tímum, vinnubók og 
könnunum. 
 

September -Að nemendur þekki 
spænska stafrófið og 
framburð. 
-Geti kynnt sig og boðið 
góðan dag. 
-Tekið þátt í 
samskiptaleikjum og unnið 
samtalsæfingar. 
-Sýnt fram á að hann áttar 
sig á að mörg algeng orð í 
erlenda tungumálinu eru lík 
og skyld öðrum sem hann 
þekkir. 
-Tekið þátt í hóp- og 

tvenndarvinnu, hlustað á og 

tekið tillit til þess sem aðrir 

hafa að segja, 

 

-Kynning á efni vetrarins. Að 
kynna sig og kveðja,  
stafrófið og framburður. 
-Áhugaverð orð skoðuð og 
rædd Skoðað hvað er 
sérstakt við spænska 
menningu og landið sjálft.  
-Tölur, dagar, mánuðir og 
litir. 
-Ákveðinn og óákveðinn 
greinir kynntur. 
 

Prentuð blöð frá kennara,  
Power point, 
hlustunaræfingar og samtöl í 
tímum. 
 

 

Október -Spurt og svarað á einfaldan 
hátt um það sem stendur 
honum næst. 
-Geti notað kyn nafn- og 
lýsingaorða á réttan hátt. 
-Sagt frá eða lýst sjálfum sér, 

-Umræður og verkefni um 
áhugamál, starfsheiti og að 
geta kynnt sig á einfaldan 
hátt með aðstoð af 
verkefnablöðum. 
-Sagnir, fallbeygingar og kyn 

Prentuð blöð frá kennara,  
Power point, 
hlustunaræfingar og samtöl í 
tímum. 
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vinum, fjölskyldu, 
áhugamálum og nánasta 
umhverfi á einfaldan hátt, 
-Sýnt fram á að hann þekkir 
nokkuð til ytri umgjarðar 
menningarsvæðisins, s.s. 
landfræðilegrar legu, 
staðhátta og þekktra staða.  
 
 
 

nafn- og lýsingaorða kynntar.  
-Dia de los muertos í lok 
október. 
-Sögnin að vera, Ser og Estar. 
-Suður Ameríka skoðuð út 
frá landafræði, sögu og 
menningu. 

Nóvember -Fundið afmarkaðar 
upplýsingar í einföldum texta 
og nýtt sér í verkefnavinnu, 
-skipst á upplýsingum og 
skoðunum við skólasystkini 
og kennara um efni tengt 
náminu. 
-Geti sagt hvað klukkan er. 
 
 
 

-Hvað er klukkan? 
-Fjölskyldan. 
-Líkaminn. 
 
 

Prentuð blöð frá kennara,  
Power point, 
hlustunaræfingar og samtöl í 
tímum. 
 
 

 

Desember -Skilið megininntak í stuttum 
einföldum frásögnum 
dagblaða, tímarita og 
netmiðla með stuðningi, t.d. 
af myndum. 
-Flutt atriði, sagt stutta sögu 
eða lesið upp eiginn texta 
sem hann hefur haft 
tækifæri til að æfa.  
-Skrifað texta með orðaforða 
úr efnisflokkum sem fengist 

-Óreglulegar sagnir og 
kynning á þátíð. 
-Helstu hátíðir 
spænskumælandi landa 
skoðaðar og matarmenning. 
-Nemendur læra að elda 3 
klassíska rétti frá Spáni, 
Mexíco og Chile. 
-Lokakönnun. 
 

Prentuð blöð frá kennara,  
Power point, 
hlustunaræfingar og samtöl í 
tímum. 
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er við með stuðningi frá 
mynd, hlut eða gátlista, 
 
 
 

Janúar -Að nemendur geti 
notað í tali og skrifað 
það sem þeir hafa 
lært í spænsku.  
-skilið það mál sem notað er 
í kennslustofunni og brugðist 
við með orðum eða 
athöfnum. 
 
 
 

Nemendur skerpa á því sem 
þeir hafa lært þennan vetur. 
-Könnun. 
-Spænsk kvikmynd. 
 
 
 

Prentuð blöð frá kennara,  
Power point, 
hlustunaræfingar og samtöl í 
tímum. 
 

 

 


