Fjölbrautaskóli Vesturlands

Vorönn 2017

Kennsluáætlun - ÍSLE2RL05
Kennari: Bjarnveig Ingvarsdóttir
Kennslugögn: Laxdæla saga; Málnotkun 2. þrep (verkefnahefti sem er til sölu á
skrifstofu skólans); Viktor Arnar Ingólfsson: Afturelding.
Markmið áfanga: Unnið er út frá hugtökunum þekking, leikni og hæfni. Nemendum er
ætlað að bæta málnotkun sína, ritun og skilning á bókmenntum. Nemendur lesa eina
Íslendingasögu og eina nútímaskáldsögu og æfast í að fjalla um íslenskt mál frá ýmsum
hliðum til þess að bæta málskilning og meðferð málsins. Lögð er áhersla á að
nemendur þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum en einnig að vinna með öðrum.
Kennsluform: Farið verður vandlega í efni Laxdæla sögu. Kennsla er í formi fyrirlestra
með tilheyrandi verkefnavinnu og umræðum. Verkefni úr sögunni eru ýmist
einstaklings- eða hópverkefni og tvö próf verða lögð fyrir. Í málnotkun verða unnin
margvísleg verkefni. Glæpasagan Afturelding er lesin nokkuð vandlega á síðari hluta
annarinnar með tilheyrandi verkefnum og lýkur umfjöllun með tímaritgerð eða prófi.
Ákvörðun verður tekin um það í samráði við nemendur þegar nær dregur.
Námsmat: Í lokaprófi í maí er prófað úr öllu námsefninu og vegur lokapróf 50%.
Verkefni og próf á önninni vega 50%. Kaflapróf úr Laxdælu vega hvort um sig 7%.
Verkefni úr Laxdælu vega 10%. Verkefni í málnotkun 10% og verkefni og
próf/tímaritgerð úr Aftureldingu 10%. Ástundun 6%.
Áætlun (með fyrirvara um breytingar á dagsetningum prófa):
Vikur Dagsetningar
Kennsluefni
Próf og verkefnaskil
1-4
5. - 27. jan.
Laxdæla (kaflar 1-19)
Tímaverkefni/ritun
Málnotkun
5-6
30. jan. - 10.
Laxdæla (kaflar 20-33)
Tímaverkefni/ritun
feb.
Málnotkun
7-9
13. feb. - 3.
Laxdæla (kaflar 34-43)
Tímaverkefni/ritun
mars
Málnotkun
Próf I úr Laxdælu
Opnir dagar í 9.
(k. 1-43) 20. feb.
viku
10-11 6. - 17. mars
Laxdæla (kaflar 44-54)
Tímaverkefni/ritun
Málnotkun
12-13 20. - 31. mars
Laxdæla (kaflar 55-78)
Tímaverkefni/ritun
Málnotkun
Próf II úr Laxdælu
(k. 44-78) 27. mars
14
3. - 7. apríl
Afturelding – byrjað á
Kynning/lestur/verkefni
sögunni
Málnotkun lýkur
Mat á vinnubókum
15-16 Páskafrí
17-19 24. apríl - 10.
Afturelding – til söguloka
Hópverkefni/umræður
maí
Prófundirbúningur/upprifjun Tímaritgerð/próf úr
á námsefni áfangans
Aftureldingu 5. maí

