Tillögur að ársáætlun
Mundos nuevos 1 er samin fyrir fyrsta árs nemendur í spænsku. Áætlunin hér að neðan er
þannig hugsuð að samanlagður tímafjöldi deilist nokkuð jafnt yfir tvö ár og því megi nota
að meðaltali tvær vikur í hvert unidad. Þar sem fjöldi verkefna í hverju unidad er
breytilegur skal þó ekki taka þessa skiptingu of bókstaflega.
Fyrir vinnuna í hverju unidad er rétt að gera sér áætlun, út frá þeirri „Áætlun“ sem
birtist í upphafi hvers bálks af unidades og sem endar í „Reflexión“. Áætlunin, sem að
sjálfsögðu má laga til og endurmeta á leiðinni, á að stuðla að því að nemendur kynnist
mismunandi vinnulagi, hvort sem er einstaklings- eða hópvinnu.
Framþróunina verður að meta út frá hópnum og æskilega framför út frá
markmiðum kennsluáætlunarinnar (sjá innganginn). Hversu langt má komast á ólíkum
stigum kennslunnar er auðvitað erfitt að fullyrða nokkuð um. Við verðum vör við skil á
milli áranna tveggja eftir kennslustund 19. Miðsvæðið í áætluninni er samt merkt með lit
þannig að kennslustundir 16–23 eru á vissan hátt millibilssvæði, allt eftir forsendum
hópsins og tíma. Það er ætíð mikilvægt að muna að ekki ráða allir við allt. Ekki munu
allir nemendur ná þeim markmiðum sem sett eru í kennsluáætlun og munu ekki heldur
komast yfir allt efnið í náminu. Innihald áætlunarinnar verður þess vegna að laga að
hverjum hópi og hverjum nemanda.
Í yfirlitinu vísar „Vika nr.“ í óslitinni röð til viknanna í skólaárinu, óháð því í
hvaða viku ársins kennslan byrjar og endar, frídaga o.þ.h.
Athugið að námsefnið er þýtt úr norsku og það getur verið að einhvers staðar skorti á
staðfæringar miðað við íslenskar aðstæður. Sömuleiðis eru námsskrárviðmið hér skv.
erlendum viðmiðum. Allar athugasemdir og lagfæringar eru vel þegnar og skal þeim
komið til kennslubókaritstjóra Forlagsins.

Tafla 1
Unidades y Semanas
lecturas
Upphaf
0
skólaárs 1

Comunicación y
cultura

Lengua

Kveðjur. Spænska sem
heimsmál
Samantekt

Framburður

Una familia
española

Nafn, aldur, fjölskylda
og búseta

2

Hablar
idiomas

Tungumál og
tungumálakennsla.
Þjóðerni

Grunntölur 1–30. Reglul. sagnir í nútíð.
Eintala og fleirtala nafnorða, greinar og
lýsingarorð. Eignarfornöfn. Persónufornöfn.
Neitun
Neitun. Framburður (áhersla). Lýsingarorð.
Grunntölurnar 1–100. Nútíð -ar, -er- og -irsagna. Sagnirnar ser og tener í nútíð

3

Tarea –
retratos

Að kynna og lýsa

Æfingar með lýsingarorðum, greinum,
nafnorðum, sögnum og töluorðum

1-3

Reflexión

4-7

Plan

4

Un poco de
geografía

Lönd og höfuðborgir.
Hnattlega

Textatengsl. Sagnirnar ser og estar í nútíð

¿Dónde está
todo?

Hvar hlutir eru
Staðsetning hluta

Persónufornöfn sem beint andlag. Neitun.
Töluorð

6

¿Cómo estás?

Að heilsa og tala um
eigin líðan

Kveðjur. Sagnirnar ser og estar.
Lýsingarorð sem enda á -e

7

América latina
(1)

Landafræði

Sögnin hay. Töluorð. Textatengsl

4-7

Reflexión

8-11

Plan
Comprar cosas

Að segja hvert maður
ætlar. Innkaup. Dagblöð

Forsetning + greinir. Sagnirnar ir og querer
í nútíð

9

Hacer planes

Að ákveða hvað skal
gera. Vikudagarnir

Sagnirnar querer, poder, hacer og salir í
nútíð. Eignarfornöfn

10

Tiempo libre

Tómstundaiðja

Tvíhljóðun (sagnirnar volver og jugar í
nútíð). Framtíð með sögninni ir

11

Tarea –
cumpleaños

Árstíðir, mánuðir og
dagsetningar

Dagsetningar

8-11

Reflexión

12-15

Plan

12

¿Qué tiempo
hace?

Veðrið. Ferðalög

Einföld og tvöföld neitun

Salir a tomar
algo

Boð og stefnumót. Að
panta á kaffihúsi

Orðasambönd með hacer, tener, gustar og
apetecer. Tvíhljóðun (preferir)

0
0

5

8

13

Plan

¡Hola!
Vika nr. 1–2

1-3
1

Título

Reflexión
Plan

Vika nr. 3–8

Vika nr. 9–
16

Vika nr. 17–
24

Vika nr. 25–
30

14

Hablamos de
comida

Að tala um og panta mat

Muy og mucho. Tvöfaldar myndir
persónufornafna

15

Feliz Navidad

Jólasiðir

Pretérito perfefecto. Persónufornöfn og
óákveðin fornöfn.

12-15

Reflexión

16-19

Plan

16

América
Latina (2)

Landafræði og saga

Ártöl

Að kaupa föt. Að tala um
liti
Innkaup. Að tala um
persónulegan smekk

Fleirtala. Ábendingarfornöfn.
Orðasambandið hacer falta
Orð um „einhvern“, „engan“ o.þ.h.

Innkaup. Internetið

Sögnin llevar

Sergio se
aburre

Klukkan. Sjónvarp

Klukkan. Afturbeygðar sagnir. Hljóðskipti

21

¿A qué hora?

Máltíðir og daglegar
venjuri

Klukkan

22

Tarea – ¡A
comer!

Matur, matvörur,
matarvenjur og
matseðlar

23

Tarea –
Nuestro lugar

Kynning á vefsíðu

20-23

Reflexión

24-27

Plan

24

Estudiar en
España

Háskólamenntun

Dagsetningar

El trabajo

Atvinnulífið

Sagnirnar decir, poner og sentarse

26

El piso nuevo

Búsetumál

Persónufornöfn sem óbeint andlag

27

Colombia

Landafræði. Hópvinna
um Rómönsku-Ameríku

24-27

Reflexión

28-30

Plan

28

Drama en el
jardín

Innkaup

Lýsingarháttur þátíðar

Excursión a
Granada (1)

Að biðja um
upplýsingar. Að kaupa
miða

Lýsingarháttur nútíðar. Afturbeygðar sagnir

30

Excursión a
Granada (2)

Að hafa samband við
annað fólk

Forsetningar með persónufornöfnum.
Boðháttur

28-30

Reflexión

31-33

Plan
Á veitingahúsi

Se og le

17

Vika nr. 31–
37

De compras

18

Lok skólaárs
1

¿Bonito o feo?

19

Abierto todo el
día

16-19

Reflexión

20-23
20

25

29

31

Upphaf
skólaárs 2
Vika nr. 1–7

Vika nr. 8–
14

Vika nr. 15–
20

Vika nr. 21–
24

Plan

Caos en el
restaurante

32

¿Qué pasó
después?

Á veitingahúsi

33

Fiestas

Hátíðisdagar

31-33

Reflexión

34-37

Plan

34

España

Landafræði.
Þemaverkefni

Nicaragua

Landafræði

36

Una lengua
mundial

Spænska með heimsmál

37

Historias
incompletas

Íþróttir

34-37

Reflexión

38-39

Plan

35

38

Vika nr. 25–
29

Vika nr. 30–
37

39

Lecturas

Lok skólaárs
2

Tarea – Un
cortometraje

Að skrifa
kvikmyndahandrit

Tarea – A
viajar

Ferðalög og landslag.
Orðasambönd um
ósk/vilja
Textar um ýmis efni

Pretérito indefinido

Pretérito imperfecto

Skildagatíð

Mundos nuevos og kennsluáætlunin
Námsefnið Mundos nuevos 1–2 er gert fyrir spænsku samkvæmt námskrá í erlendum
tungumálum. Það samanstendur af:
• lesbók
• vinnubók
• nemendadiski
• kennaradiski
• kennaraleiðbeiningum

Textarnir í lesbókinni
Mundos nuevos er samin í samræmi við útvíkkuð textahugtök kennsluáætlunarinnar, sem
m.a. nær yfir texta, tal, hljóð og mynd, líkamstjáningu og rafræna miðla (sjá annars
formála textabókarinnar, um ólíkar textagerðir: „Aperitivo“, „Rincón de lectura“, „Bocata
cultural“ og „Postre“ í viðbót við „aðaltextann (textana)“. Byrja skal á „Aperitivo“ til
þess að nemendur komist í kynni við efni kennslustundarinnar. Ávallt verður misjafnt
hversu margir nemendur munu vinna með „Rincón de lectura“ og „Postre“ og ekki eru
alltaf verkefni með textum með þessari yfirskrift. Samt sem áður er mikilvægt að
nemendur læri að nota aðrar lestraraðferðir í „Rincón de lectura“ en „aðaltextum“
kennslustundarinnar (sbr. kennsluáætlunin).
Þar sem lestur er einn af grunnhæfnisþáttum í hverri grein, verður lögð mikil
áhersla á lesskilning allt frá byrjun, en það endurspeglast strax í U0 og er
gegnumgangandi í bókinni með raunverulegum eða einfölduðum raunverulegum textum á
spænsku, m.a. í „Rincón de lectura“. Hér er mikilvægasta reglan að lesa á annan hátt en
maður gerir oft í þeirri gerð kennslubókartexta sem eru sérsamdir til þess að þjálfa
ákveðinn orðaforða eða ákveðin málfræðifyrirbæri og krefjast því nákvæmrar skoðunar. Í
þessum nýju lestrartextum vonumst við til að nemendur reyni sig við lestur og lestrarhætti
sem eru í samræmi við aðstæður sem þeir gætu lent í raunveruleikanum. Þetta eru með
öðrum orðum textar þar sem ekki er nauðsynlega að skilja öll orðin til þess að ná
innihaldinu; stundum þarf að fá yfirlit yfir megininntak texta (skimun), stundum þarf að
finna tilteknar upplýsingar (skönnun) og í sumum tilvikum getur verið um hvort tveggja
að ræða. Auðvitað getur lestrarhorn (Rincón) einnig innihaldið texta þar sem farið er
dýpra ofan í, t.d. til að verða hæfari á hinu menningarlega sviði.
Grundvallarhugsun í MN1 er semsagt að nemendur fái tækifæri til að spreyta sig á
ólíkum gerðum texta og ólíkum lestrarháttum út frá markmiði lestrarins. Nemendur hafa
nefnilega tilhneigingu til að lesa alla texta í kennslubókum á sama hátt, þ.e. lesa frá orði
til orðs og stoppa þegar þeir rekast á orð sem þeir vita ekki hvað þýðir. Þeir halda svo
ekki áfram fyrr en þeir fá útskýringu á óþekkta orðinu. Þetta vinnulag er í flestum
tilvikum mjög óheppilegt; nemendur eiga frekar að venja sig á að lesa áfram þannig að
þeir sjái að samhengið getur hjálpað þeim að skilja merkingu einstakra orða (ef það er þá
yfirleitt nauðsynlegt að skilja þetta ákveðna orð út frá markmiðinu með lestrinum).

„Rincón de lectura“ textar henta einnig vel í einstaklingsmiðað nám. Ekki þurfa
allir að lesa alla textana og ekki heldur allir að lesa þá á sama hátt eða fara jafndjúpt ofan
í þá.
Vinnubókin
Viðfangsefnunum í vinnubókinni er raðað saman á grunni færni nemenda og
Sameiginlegrar evrópskrar reglugerðar um tungumál (Marco común europeo de
referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, ISBN 84-667-1618-1;
http://cvc.cervantes.es/obref/marco/). Við kjósum að tala um viðfangsefni – actividades –
sem sameiginlegt orð yfir æfingar (ejercicios) og verkefni (tareas). Actividad 2:3 er
dæmigerð æfing en viðfangsefni í U3 eru verkefni (meira um þetta undir kynningunni á
U3). Í vinnubókinni rekumst við á fyrirsagnir eins og Escuchar, Hablar, Escribir og Leer.
Undir þeim er útlistað hvert viðfangsefnið er, t.d. „Escuchar para orientarse“,
„Entrevista“ og „Buscar información“. Undir aðalfyrirsögninni Lengua eru að mestu leyti
æfingar í beygingum, framburði og setningafræði. Hér er einnig útlistað það sem á að
æfa, t.d. „Verbos reflexivos“. Undir Vocabulario finnum við æfingar sem ætlað er að
festa og útvíkka orðaforðann. Í samræmi við markmið kennsluáætlunarinnar eru einnig
verkefni undir fyrirsögnunum Aprender a aprender, Competencia digital og Competencia
numérica. Mörg viðfangsefnin í Lengua vísa til málsgreina í „Lengua“ aftar í
vinnubókinni og þar finna nemendur ýtarlegt og greinargott málfræðiyfirlit.
Reynt er að hafa viðfangsefnin kerfisbundin, þar sem kostur er, undir mismunandi
textum í lesbókinni. Í U4 („Un poco de geografía“), til dæmis, finnur maður að miklu
leyti sömu fyrirsagnir og í lesbókinni – „Clase de geografía“, „Examen de geografía“,
„Rincón de lectura“ og „Bocata cultural“. Þannig hefur maður alltaf yfirsýn yfir hvaða
viðfangsefni tilheyra ýmsum hlutum kennslustundarinnar.
Kennaradiskurinn og nemendadiskurinn
Á kennaradiskinum er að finna flesta textana í lesbókinni, ásamt nokkrum
hlustunaræfingum að auki. Á nemendadiskinum eru framburðaræfingar og
hlustunarverkefni.
Kennsluleiðbeiningarnar
Kennsluleiðbeiningarnar – KL – innihalda fyrst og fremst svör, tillögur að lausnum og
umsagnir um viðfangsefnin í vinnubókinni en einnig – og ekki síst – ýtarlegan inngang að
U0 (um að læra að læra spænsku) og upplýsingar um tareas. KL eru einnig með nokkuð
af tillögum að aukaverkefnum og aukaupplýsingum um félagslegar og menningarlegar
aðstæður í hinum spænskumælandi heimi. Efni sem afrita má ókeypis úr KL er merkt
„Afritunarblað“.

Afritunarblað
Markmið með greininni
Tungumál opna dyr. Þegar við lærum tungumál fáum við tækifæri til að komast í tengsl
við annað fólk og menningu, sem getur aukið skilning okkar á því hvernig fólk lifir og
hugsar.
Færni í tungumáli opnar möguleika í öðrum löndum og hjálpar til við að fá fyllri
mynd af því sem er að gerast víða um heim. Í heimi þar sem fólk verður æ hreyfanlegra
og samskipti sífellt tölvuvæddari er færni í tungumálum og hæfni til að miðla milli
menningarheima forsenda fjölmiðlunar og þátttöku á mörgum sviðum.
Að læra nýtt tungumál snýst fyrst og fremst um að nota málið – að lesa, hlusta,
tala og skrifa – í mismunandi samhengi. Þess utan felast í því samskipti við önnur lönd og
að kynnast lifnaðarháttum annars fólks, lífssýn, verðmætamati og menningu, sem getur
svo aftur aukið meðvitund fólks um eigin menningu og nýjar upplifanir. Að upplifa og fá
innsýn í menningarlíf er uppspretta þroska og getur gefið aukna möguleika hvað snertir
menntun, atvinnu og frítíma.
Nám í nýju tungumáli byggist á þeirri reynslu sem fengist hefur af öðru
málanámi, jafnt innan skóla sem utan. Þegar við erum meðvituð um þær kennsluaðferðir
sem notaðar eru til að læra nýtt mál, og hvernig við lærum að skilja og gera okkur
skiljanleg, verður einfaldara að tileinka sér þekkingu og það hefur einhvern tilgang. Það
er einnig mikilvægt að setja sér markmið í náminu, finna hvernig þau geta náðst og leggja
mat á eigin málnotkun. Þegar maður þroskar með sér hæfileikann til að læra tungumál
getur það styrkt mann í móðurmálinu sömuleiðis og þannig eflt með manni þroska. Hæfni
í erlendu máli á að ýta undir námsvilja og áhuga á fleiri tungumálum og menningu, stuðla
að fjöltyngi og leggja grunn að námi alla ævi.
Meginsvið greinarinnar
Greinin er byggð upp af nokkrum meginsviðum og innan hvers þeirra eru markmiðin
skilgreind. Þessi svið fylla út hvert annað og þarf að skoða í samhengi.
Málanám: Meginsviðið málanám nær yfir innsýn í eigin málanám og málnotkun.
Að þróa með sér hæfileikann til að nota hagnýtt námsskipulag, eins og að skilgreina eigin
námsþarfir, móta markmið, velja vinnuaðferðir, nota hjálpargögn og meta vinnuferli og
árangur, hver fyrir sig og í samvinnu við aðra, mun geta aukið gagnsemi námsins.
Samskipti: Meginsvæðið samskipti snýst um miðlun skoðana í gegnum nýja
tungumálið. Það nær yfir hlustun, lestur, skrift, munnlega tjáningu og sjálfsprottinn
samverknað er tengjast ólíkum aðstæðum í samskiptum, fjölmiðlum, bókmenntagreinum
og málsniðum. Það nær einnig yfir mállega þætti – orðaforða, setningabyggingu og
textasamhengi – og sértæka málhæfileika sem eru nauðsynlegir til að ná valdi á ólíkum
aðstæðum í samskiptum. Nýir miðlar og þverfagleg málnotkun koma hér einnig við sögu.
Mál, menning og samfélag: Meginsvæðið mál, menning og samfélag snýst um
menningarlæsi í víðum skilningi. Það nær yfir miðlæg efni sem tengjast samfélagi og
menningu landanna. Vinna með ólíkar gerðir texta og kynni af menningarlegum
tjáningarmiðlum landanna geta kveikt áhuga, skilning og umburðarlyndi og aukið innsæi
í eigin lífskjör og sjálfsmynd. Einnig getur það stuðlað að lestrargleði, upplifun og
persónulegum þroska.

Afritunarblað
Grundvallarfærni er
• að geta tjáð sig skriflega og munnlega
• að geta lesið
• að geta reiknað
• að geta notað tölvur
Málanám
Markmiðin með kennslunni eru að nemandinn geti
• nýtt eigin reynslu af tungumálanámi við að læra nýtt mál
• kannað það sem er líkt og ólíkt með móðurmálinu og nýja málinu og nýtt sér það við að
læra hið nýja
• notað tölvu og önnur hjálpartæki
• lýst og lagt mat á eigin vinnu við að læra nýja málið
Samskipti
Markmiðin með kennslunni eru að nemandinn geti
• notað stafróf og tákn málsins
• fundið upplýsingar og skilið megininnihald í skriflegum og munnlegum textum, jafnt
einfölduðum sem raunverulegum, í ólíkum bókmenntagreinum
• tekið þátt í einföldum og óþvinguðum samræðum
• kynnt ólík efni munnlega
• tjáð eigin skoðanir og tilfinningar
• skilið og notað tölur við raunhæfar aðstæður
• tjáð sig með skiljanlegum framburði
• skilið og notað orðaforða sem nær yfir hversdagslegar aðstæður
• notað grundvallarorðasambönd og form sem tengja saman texta
• lagað málnotkun sína að einhverju leyti að ólíkum aðstæðum í samskiptum
• skrifað texta sem segja frá, lýsa eða upplýsa
• notað hlustunar-, tal-, lestrar- og skriftarskipulag sem hæfa viðfangsefninu
• notað samskiptatækni í samvinnu og návígi við raunverulegt tungumál
Mál, menning og samfélag
Markmiðin með kennslunni eru að nemandinn geti
• rætt um daglegt líf, persónur og raunverulega atburði á viðkomandi málsvæði, svo og á
Íslandi
• borið saman hefðir, siði og lifnaðarhætti á viðkomandi málsvæði og á Íslandi
• rætt um tungumál og landfræðilegar aðstæður á málsvæðinu
• tjáð upplifun er tengist menningu málsvæðisins

0 ¡Hola!
U0 – Unidad 0 – byggir beint á kröfu kennsluáætlunar um áherslu á getu til málanáms í
gegnum meðvitað námsskipulag, markmið og vinnuaðferðir – eitt af aðalsvæðunum í
kennsluáætluninni heitir einmitt „Málanám“. Hér eru nokkur dæmi úr kennsluáætluninni:
Að læra nýtt tungumál byggist á fyrri reynslu af málanámi, bæði í skóla og utan hans.
Þegar við erum meðvituð um hvaða aðferðir við notum til að læra erlend tungumál og
hvaða aðferðir hjálpa okkur að skilja og skiljast, verður það okkur bæði einfaldara og
verðmætara að tileinka okkur kunnáttuna og hæfnina. Það er einnig mikilvægt að setja sér
markmið með náminu, komast að því hvernig þeim verði náð og leggja mat á eigin
málnotkun.
[...]
Viðfangsefnið málanám snýst um innsýn í eigin málanám og málnotkun. Að þróa með sér
hæfileikann til að nota hagnýtt námsskipulag, eins og að skilgreina eigin námsþörf, móta
sér markmið, velja vinnuaðferðir, nota hjálpargögn og meta vinnuferli og hvort markmið
hafi náðst, bæði persónulega og í samvinnu við aðra, mun geta bætt námsárangur í
greininni.
[...]
Málanám
Markmið með kennslunni er að nemandi geti
• nýtt eigin reynslu af málnámi við það að læra nýtt mál
• athugað hvað er líkt með móðurmálinu og nýja málinu og nýtt sér það í náminu
• lýst og metið eigin vinnu við að læra nýja málið
Samskipti
Markmið með kennslunni er að nemandi geti
• notað hlustunar-, tal-, les- og skriftarskipulag sem hentar markmiðinu
• fundið viðeigandi upplýsingar og skilið megininnihaldið í skriflegum og munnlegum
textum, jafnt raunverulegum sem einfölduðum, innan ólíkra greina
Í þessari kennslustund eiga nemendur semsagt að einbeita sér að þessum sviðum í
kennsluáætluninni og málakennslunni, fremur en að læra mikið í spænsku. Við leggjum
þannig ekki áherslu á að nemendur keppist við að læra öll þau orð og orðasambönd sem
fyrir koma í kennslustundinni, ekki heldur beygingafræðileg og setningafræðileg atriði.
Miklu skiptir að kennari geri sér skýra grein fyrir þessu og veki athygli
bekkjarins/hópsins á því, annars munu nemendur gefast upp um leið.
Þegar kemur að sjálfri vinnu kennslustundarinnar mælum við með því að taka
fyrir bls. 8 í lesbókinni áður en sama síða er tekin í vinnubókinni. Ekki er ætlast til að
nemendur vinni mikið í því að segja „halló“ á mismunandi tungumálum, eins og sýnt er á
bls. 7 í lesbókinni; hugmyndin er að þeir fái innsýn í að spænska og móðurmál þeirra eru
hluti af stærri heild.

Plan y Reflexión
Mikilvægt er að kennarinn virki nemendur í að hugleiða efni og skrifa út „Reflexión“ og
„Para tu diario“, bæði þegar um ræðir málleg markmið og námsskipulagið í „Áætlun“.

1 Así saludamos
Orðin og setningar í „ágiskunarleiknum“ efst á bls. 8 í lesbókinni eru ekki á
geisladiskinum en kennarinn getur lesið textann upphátt ef hann/hún vill. Það er
sömuleiðis ágætt að láta nemendur bara lesa og/eða horfa á töfluna (ekki þó lesa upphátt).
Hér er hentugt að nýta sér orð sem nemendur þekkja hugsanlega, eins og hola, adiós og
ciao. Síðan er einnig hjálp í spurningarmerkjunum til að gefa til kynna kveðjur. Hér er
tíminn ekki notaður til að „kenna“ nemendum orðin og framburðinn. Þetta er aðeins
snögg upphitun fyrir „ágiskunarhlutann“ sem er aðalmálið í kennslustundinni!
Síðan er farið yfir í kveðjulistann, sem er neðst á bls. 8 í lesbókinni, á tveimur
málum. Kennarinn getur annaðhvort beðið nemendur að hugsa framburð orðanna í hljóði
eða segja þau upphátt áður en hlustað er á kennaradiskinn. Kennarinn getur lesið
orðasamböndin upp og látið nemendurna endurtaka upphátt í kór, án þess að fara ýtarlega
í málhljóð og slíkt.
Svo líta nemendur á bls. 6 í vinnubókinni og lesa (eða kennarinn segir frá) það
sem stendur í rammanum „Að heilsast og kveðjast á Spáni“. Þá vinna nemendur verkefni
nr. 1 þar sem hvatt er til þess að þeir heilsi hver öðrum, út frá dæminu í vinnubókinni og
frösunum af bls. 8 í lesbókinni, á spænskan hátt, með kossum og handabandi. Kennarinn
sýnir hvernig farið er að. Einnig má nota meðfylgjandi afritunarblað.
***** SJÁ AFRITUNARBLAÐ 1, AFTAST Í ÞESSU SKJALI

2 ¿Sabes español?
Orðin í töflunni á bls. 9 í lesbókinni eru einnig á afritunarblaði 6, „Afbrigði við
orðabingó“. Hægt er að litljósrita það á glæru (valkostur ef nemendur hafa t.d. ekki
útvegað sér bókina enn, stækkuð útgáfa vekur sömuleiðis meiri athygli). Ef litprentari eða
litljósritunarvél er ekki til staðar má nota glæruna svarthvíta. Ein leið til viðbótar er að
dreifa útprentuðum eintökum til nemenda, ef þeir hafa ekki útvegað sér bókina eða til
þess að þeir geti skrifað og strikað út á blaði, í stað bókarinnar sjálfrar.
Þegar nemendur vinna í að skilja þessi orð, mælum við með að fyrst geri þeir það
hver um sig en beri sig síðan saman tveir og tveir eða þrír og þrír. Til að koma öllum af
stað er mikilvægt að kennarinn segi nokkur orð um að oft getum við meira en við
höldum, bara ef við erum nógu glúrin og giskum okkur áfram. Líklegt er að nemendur
kunni einhver orð og merkingu annarra er hægt að giska á, út frá öðrum tungumálum eins
og ensku. Eftir þessa ábendingu kennarans ættu flestir nemendur að geta fundið allmörg
orð sem þeir skilja, en kennarinn þarf eigi að síður að hafa augun hjá sér og koma þeim
nemendum af stað sem hætta eða gefast upp. Eftir að allir hafa einbeitt sér dálitla stund
og skrifað hjá sér orð, mynda nemendurnir tveggja eða þriggja manna hópa og bera sig
saman. Að lokum tekur kennarinn saman afrakstur hópanna, með þeirra hjálp. Þannig
munu hóparnir fá rétt svör við einhverjum orðum sem þeir hafa annaðhvort þýtt ranglega
eða ekki getað giskað rétt á. Líklegt er að út af standi orð sem enginn hefur haft rétt, t.d. y
og ahora. Þau líkjast ekki öðrum þekktum orðum og eru ókunnugleg byrjendum. Þarna
þurfa því nemendur að spyrja eða fletta upp. Merking annarra orða ætti að reynast þeim

auðveldari. Af þessu má læra að það að þekkja orð og giska á hvað þau þýða er mjög
nytsamlegt í tungumálanámi. Að nota sér alla fyrri vitneskju, giska og prófa sig áfram eru
grunnþættir í því að tileinka sér nýtt tungumál. Það gerir ekkert til þó að gerð séu mistök
því að þau eru hluti af lærdómsferlinu. Meðvitundin um þetta þarf að vera til staðar frá
fyrstu stundu.
Þegar allir hafa leiðrétt hjá sér og fengið rétta merkingu orðanna er hægt að fara
yfir í verkefni 2 í vinnubókinni og snúa sér að framburðinum.
***** SJÁ AFRITUNARBLAÐ 2, AFTAST Í ÞESSU SKJALI
Verkefni 2 Letras y sonidos
Kennaradiskur 1: spor 2 og 3
Nota má skjal 2 og 3 á kennaradiskinum fyrir verkefni 2B og skjal 3 fyrir verkefni 2C
Þegar nemendur hafa hlustað á og reynt að bera fram orðin og bera þau saman við
móðurmálið (e.t.v. þarf kennarinn að spila af diskinum aftur), er farið yfir verkefnin í
sameiningu. Kennarinn getur þá notað glæruna (sjá afritunarblað 3) eða útdeilt
útprentunum. Að lokum getur verið gagnlegt að heyra orðin enn einu sinni en þá e.t.v.
með rödd kennarans en ekki röddinni á diskinum, til þess að fá smátilbreytingu. Yfirlit
yfir framburðarreglurnar er að finna í „Gramática“ hlutanum í vinnubókinni, bls. 196–
198.
***** SJÁ AFRITUNARBLAÐ 3, AFTAST Í ÞESSU SKJALI
Til að ljúka vinnunni við verkefni 2 er hægt að afrita og klippa niður orðin í afritunarblaði
2 og nota þau í orðabingó. Kennarinn skrifar þá t.d. íslensku þýðinguna hinum megin á
miðana þannig að maður getur spilað á báða vegu. Hópurinn ætti ekki að vera stærri en
fjögurra manna, svo að hver nemandi hafi nokkur orð að fást við.
Nemendur geta dregið miða hver hjá öðrum og þýtt orðin (á íslensku fyrst) og hafi
kennari skrifað íslensku hinum megin á miðana er hægt að taka aðra umferð þar sem
dreginn er miði með íslensku orði sem síðan er þýtt á spænsku. Kennarinn þarf að útskýra
þetta vel fyrir nemendum ef þeir eru ókunnugir leik af þessu tagi. Síðan ætti leikurinn að
klárast á 6–7 mínútum. Þennan miðaleik má endurtaka seinna með jöfnu millibili til þess
að þjálfa sig í orðum og orðasamböndum.
Til er annar leikur sem gengur út á að einn er „bankinn“ og útdeilir orðum til
þriggja leikenda sem síðan vinna miðann ef þeir svara rétt. Einnig má spila orðabingó ef
kennarinn skiptir orðunum á þrjú bingóspjöld og les upp orðin tilviljunarkennt,
nemendurnir krossa við þau orð sem þeir heyra að þeir eru með (orðin ættu að vera alls
níu á hverju spjaldi).
Orðabúntin eru í Word-formi á kennaravefsvæðinu þannig að kennarinn getur
stokkað upp orðin og gert fleiri bingóspjöld. Til er einnig tómt bingóspjald þannig að
kennarinn geti skrifað inn orð og leikið bingó við bekkinn með öðrum orðum en þessum
síðar meir.
***** SJÁ AFRITUNARBLAÐ 6, Afbrigði við orðabingó, AFTAST Í ÞESSU SKJALI
Verkefni 3 Pronunciación Kennaradiskur 1: Spor 4 (actividad 0:2.5)
Þetta er hlustunarverkefni þar sem notuð eru önnur orð en þau sem nemendur hafa fengist

við hingað til. Það snýst um heiti landa í hinum spænskumælandi heimi og nemendur eiga
fyrst að prófa að bera þau fram á spænsku, áður en þau eru spiluð af diskinum og þau
endurtekin.

3 Rincón de lectura
Nemendur eiga að lesa allt sem stendur í vinnubókinni áður en og um leið og þeir vinna
með þennan texta. Kennarinn þyrfti að leiðbeina þeim í gegnum skipulag verkefnisins
eins og það er lagt upp.
Verkefni 4 Leer para orientarse
Mikilvægt er að nemendur spreyti sig hver og einn á verkefni 4A og B áður en þeir leggja
saman og komast að fleiru við að vinna í pörum í 4C. Í 4C er einnig mikilvægt að
nemendurnir reyni að koma af stað einhverjum sviðsettum samræðum um tungumálanám
– á þann veg að þeir tjá sig um hvernig þeir fóru að því að leysa verkefnið. Þetta er
mikilvægur lærdómur og mikilvæg aðferð fyrir námið í framhaldinu.
Verkefni 4E snýst um að auka meðvitund. Hér þurfa nemendurnir að rýna í
textann og finna orðin sem þeir urðu að vita hvað þýddu til að komast að því um hvað
textinn fjallar. Það eykur mjög meðvitund nemenda þegar þeir vinna í pörum og skrifa
niður orðin sem verkefnið segir til um. Það snýst um orð sem nemendur hafa giskað á en
e.t.v. einnig orð sem þeir hafa orðið að spyrja um hvað þýði. Hér getur kennarinn vel rætt
við nemendurna að þetta séu einmitt orðin sem maður þarf að fletta upp í orðalista þegar
maður fær óþekktan texta, ekki öll óþekktu orðin í textanum. Fyrst þarf að gera sér
hugmynd um merkingu og halda áfram í textanum og svo síðar meir fletta upp þeim
orðum sem nauðsynleg eru til þess að skilja merkinguna.
Verkefni 5 El español
Í verkefni 5 hafa nemendur möguleika á að vinna eins og í verkefni 4. Efnið í „El
español, una lengua popular“ er skylt „El español en el mundo“ á bls. 10 í lesbókinni og
„Spænska í heiminum“ á bls. 14–15. Möguleg nálgun er sú að nemendur lesi fyrst
íslenska textann á bls. 14-15 og síðan textann í vinnubókinni. Þannig verða nemendur
meðvitaðir um að séu þeir fyrirfram kunnugir tilteknu efni og það verður auðveldara fyrir
þá að skilja texta á erlendu máli.

4 ¿Por qué y para qué aprender español? Kennaradiskur 1: Spor 6
Verkefnið er lesið inn á kennaradiskinum. Það má einnig nota sem hlustunaræfingu.
Verkefni 6 Aprender español
Fyrst á kennarinn að ræða við nemendurna hvað fyrirsögnin ¿Por qué y para qué
aprender español? merkir. Á íslensku er ekki mikill munur á þessu tvennu: por qué
merkir „hvers vegna“ og para qué getur maður þýtt sem „vegna hvers“ eða „til hvers“
(eiginlega „Hver er ástæða þess að ... ?“) Við mælum með því að eftir þessa umræðu
leggi menn hugmyndir í púkk og skrifi hjá sér hver og einn áður en litið er á setningarnar
á bls. 10 í lesbókinni og unnið með þær.
Verkefni 6B

Hér þarf kennarinn að hjálpa til ef einhverjir nemendur standa á gati eða hætta við,
jafnvel þó að þeir hafi gert svona verkefni áður. Aðferðin þarf að vera ljós út frá
vinnubókinni. Taka þarf saman vinnuna í lokin þannig að allir viti hvort þeir hafa skilið
eða giskað rétt. Það er líka hægt að halda áfram vinnunni með því að setja orð á
skipulagið. Hvaða teikningar og orð tengdu nemendurnir hver við annan? Hvers vegna?
Hvaða orð könnuðust þeir við frá því áður? Hér er tillaga að lausn:
• Camilla aprende español para ... comprender canciones en español: Nótutákn ~ lag;
amor vísar í algengt efni í söngtextum.
• Said aprende español para ... aprender a bailar el tango en Buenos Aires: maður sér í
hugsanabólunni danspar; tango ~ dans. Kannski veit líka einhver að tangó er upprunninn í
Argentínu.
• Sara aprende español para ... hablar con amigos hispanohablantes: „bla bla bla“ munu
flestir túlka sem tal; margt fólk leiðir athyglina að personas/amigos (þekkt orð?).
• Marius aprende español para ... ir de vacaciones a España: Sól, strönd, pálmatré og
stranddýna tengist fríi og orðið vacaciones líkist enska orðinu vacation.
Hér er líka útilokunaraðferðin nothæf aðferð, til viðbótar öðrum sem nemendur hafa
unnið með. Kennarinn ætti að nota tækifærið til að fá nemendurna til að giska á orð eftir
að hafa sett rétta setningu á rétta persónu. Dæmi: Ef „bla bla bla“ tengist því að tala við
amigos, hvað þýðir þá hablar? Ef Said ætlar til Buenos Aires til að dansa tangó, hvað
þýðir þá bailar (og aprender)? Ef Camilla vill eitthvað um söng og tónlist og þetta tengist
setningu 8, hvað þýðir þá orðið canciones? Og hvað merkir comprender? Mestu máli
skiptir að nemendur fái að hugsa, giska og koma með uppástungur áður en kennarinn
þýðir setningarnar.
Verkefni 7 Rellenar un formulario
Verkefnið tengist vinnunni við ¿Por qué y para qué aprender español? í formi
spurningablaðs. Kennarinn hjálpar nemendunum, hverjum fyrir sig, en mætti gjarnan taka
fyrir nokkra meginpunkta yfir bekkinn/hópinn. Því meir sem nemendur spreyta sig sjálfir,
þeim mun betra er það fyrir kennsluáætlunina, en kennarinn þarf að vera viðbúinn þannig
að nemendur missi ekki móðinn ef þeim finnst verkefnið (of) erfitt. Hér eru nokkur orð
að læra til viðbótar nokkrum þeirra sem komin voru (canciones, amigos hispanos,
hablar). Fleiri orð eru „gegnsæ“ (kunnugleg úr öðrum málum) eða alþjóðleg, t.d.
familiares, música, literatura, tele, Internet, chat ...).
Verkefni 8 Cultura y depote
Verkefnið snýst að sjálfsögðu um móðurmálsvinnuna. Hugmyndin er að virkja ýmsa
þekkingu sem nemendur hafa á hinum spænskumælandi heimi, jafnvel án þess að vera
vissir um það. (Margir vita t.d. ekki að Shakira er frá Kólumbíu og því spænskumælandi;
nafn hennar er arabískt því annað foreldra hennar er frá Líbanon.)

5 ¿Cómo aprender español?
Orðasambönd sem nemendur þurfa í 5. hluta af U0 eru periódicos y revistas, trabajar,
películas, mensajes electrónicos, compañeros. Kennarinn þarf því að sjá um að taka þessi
orð fyrir til að auðvelda vinnuna í verkefni 9C og verkefni 9D.

Verkefni 9 Aprender español
Verkefni 9A–B gefa færi á hugmyndavinnu í sambandi við vinnuaðferðir og slíkt, í formi
góðra hugmynda, eigin reynslu, óska og röksemda. Hér geta nemendur líka skráð hjá sér í
minnisbók eða slíkt, eða varpað fram hugmyndum í bekknum eða minni hópum.
Verkefni 9C: Nemendurnir geta náð töluverðu af orðunum sem koma fyrir í greininni á
bls. 11. Kennsluáætlunin sem þeir hafa unnið með ætti að gera þeim kleift að finna
merkingu margra hinna orðanna.
Verkefni 9D Kennaradiskur 1: skjal 7 („Cómo aprender español?“)
Eftir forvinnuna við að lesa setningarnar hlusta nemendur á skjal 7 á kennaradiskinum þar
sem persónurnar fjórar efst á bls. 11 í lesbókinni tala um það hvernig þeir vilja fara að því
að læra spænsku. Gott er að líta á spurningarnar (neðst á bls. 11) og „svara-mynstrið“
(bls. 12 í lesbókinni) áður en hlustað er á eftirfarandi texta:
Svar við hlustunartextanum:
MN
Camilla, ¿qué quieres hacer en las clases de español?
Camilla Quiero trabajar en parejas o grupos y quiero presentar proyectos.
MN
Y tú, Said, ¿qué quieres hacer?
Said
Quiero leer periódicos y revistas. También quiero ver películas.
MN
Sara, ¿tú qué quieres hacer?
Sara
Yo quiero escuchar canciones y escribir mensajes electrónicos.
También quiero hablar mucho con los compañeros de clase.
MN
Y tú, Marius, ¿qué quieres hacer en clase de español?
Marius
Yo también quiero escuchar canciones y hablar con los compañeros
de clase, pero también quiero hacer ejercicios gramaticales y usar Internet.
MN
¡Muchas gracias, chicos!
Lausn á hlustunarverkefninu:

Í verkefni 9E og 9F þarf kennarinn líka að hvetja nemendurna til að nota también þar
sem viðkomandi langar í fleira en tvennt. Verkefni 9F: Nemendur reyna að tjá á spænsku
hvaða vinnuaðferðir þeir vilja nota, út frá því sem þeir skrifuðu hjá sér í verkefni 9A.
Kennarinn þarf að hjálpa til þar sem þörf er á.

6 Geografía y cultura
Verkefni 10 Geografía
Kennaradiskur 1: spor 8 (0:11.2)
Verkefnið snýst um að vinna með hlustun á sama hátt og við höfum hingað til gert með
lestur. Nemendur eiga að reyna að sjá sambönd, hlusta eftir þekktum eða kunnuglegum
orðum o.s.frv.
Kennarinn getur valið að ræða um myndirnar í lesbókinni áður en bekkurinn snýr sér að
hlustunaræfingunni í verkefni 10. Ef rætt er um myndirnar í lesbókinni ber að gera það á
íslensku, í því augnamiði að virkja fyrri þekkingu, sé hún fyrir hendi, á stöðunum eða
myndefninu. Síðar er hægt að snúa sér aftur að myndunum og tala um þær á spænsku,
lýsa þeim o.fl.
Hlustunaræfingin snýst um að nemendur horfi á myndirnar, hlusti á stuttu samtölin
fjögur og tengi hlustunartextana við réttu myndirnar:
Hlustunartextinn:
Uno
– Esas torres, ¿qué son?
– Es la fachada de una catedral muy famosa en España.
Dos
– ¿Qué tal las vacaciones en Perú?
– Muy interesantes. Perú es un país muy bonito con mucha cultura antigua desde la época
de los incas, en particular en las montañas.
Tres
– Esta foto es del museo Guggenheim, ¿no?
– Sí, es un museo impresionante, sobre todo por el edificio. Es muy especial, muy
moderno.
Cuatro
– ¿Qué tal por España este verano?
– Muy bien. Mira esta fotografía. Aquí estamos en una ciudad muy famosa de Andalucía,
en el sur, que tiene muchos turistas. Estamos cerca de la catedral, en el centro.
Svör við hlustunarverkefninu:
Hlustunartexti 1 – mynd B (Santiago de Compostela)
Hlustunartexti 2 – mynd C (Machu Picchu)
Hlustunartexti 3 – mynd A (Bilbao)
Hlustunartexti 4 – mynd D (Granada)
(Athugið að Machu Picchu er skrifað á ýmsa vegu, sbr. leit á netinu)

Verkefni 11 Noruega
Kennaradiskur 1: spor 9 (0:11.3)
Mikilvægt er að nemendur lesi spurningarnar í vinnubókinni fyrirfram þannig að þeir viti
eftir hverju þeir eiga að hlusta. Gott er að nemendur hlusti fyrst á allan textann án þess að
reyna að svara. Síðan geta þeir hlustað á hann einu sinni eða tvisvar í viðbót og skrifað
hjá sér. Takið eftir að svörin er ekki endilega að finna í textanum í sömu röð og
spurningarnar eru í vinnubókinni. Textinn er samtal milli MN (Mundos nuevos) og
Andrésar, spænsks pilts sem staddur er í Noregi. Nemendum má gefa ábendingu um að
mörg þeirra orða sem þau hafa unnið með hingað til í U0 komi hér fyrir.

Hlustunartextinn:
MN
Andrés, ¿por qué estás en Noruega?
Andrés
Estoy aquí porque mi familia tiene un restaurante en Noruega. Es un
restaurante español en Oslo. Estoy aquí para visitar a la familia, mis tíos y
mis primos, y para trabajar un poco en el restaurante.
MN
¿Qué sitios has visitado?
Andrés
He visitado muchos museos en Oslo, por ejemplo el museo de los barcos
vikingos en Bygdøy y el museo Munch. La época de los vikingos es muy
interesante y los cuadros de Munch son muy especiales. También he visitado
Holmenkollen y el museo del esquí. Me han impresionado mucho aunque no
sé esquiar, por lo menos no el esquí nórdico o el salto en el trampolín. Pero he
hecho eslalom en Kvitfjell un par de veces.
MN
Has visitado más sitios que Oslo?
Andrés
Sí, he visitado Bergen y los fiordos. Son magníficos. Y Bergen es una ciudad
preciosa, preciosa de verdad. También he estado en Kvitfjell porque mis tíos
tienen una cabaña allí.
MN
¿Una cabaña en Kvitfjell? ¡Qué suerte!
Andrés
Sí, es preciosa, tiene televisor, teléfono y todo. También Lillehammer es
bonita. Ah, y también he visitado Kristiansand, estuve con mis primos y sus
amigos en el Festival Quart en verano. Me gusta mucho la música, sobre todo
la guitarra moderna. También nos bañamos en el mar. Hay playas muy
bonitas y hacía sol, mucho sol, pero el mar estaba muy, muy frío, ¡eh!
MN
¿Te gusta Noruega?
Andrés
Sí, sí, Noruega es un país interesante y bonito, pero con temperaturas muy
bajas. Hace frío. Este verano voy a Mallorca con mis amigos.
MN
Muchas gracias, Andrés.
Nemendurnir svara auðvitað spurningunum á íslensku. Hér skiptir mestu máli að þeir nái
einhverju af innihaldinu í svona „erfiðum“ texta:
• Hvers vegna er hann í Noregi?
Hann er þar til að heimsækja frænda sinn og frænku (tíos) sem eiga veitingahús í Ósló,
svo og systkinabörn sín (primos) og vinna aðeins í veitingahúsinu.
• Hvaða staði í Noregi talar hann um?

Ósló (Munch-safnið, víkingaskipin, Holmenkollen og skíðasafnið). Bergen og firðina.
Kvitfjell. Lillehammer, Kristiansand (Quart-hátíðina og sjóböð).
• Hvað segir hann um þessa staði?
Ósló: Hann hefur heimsótt mörg söfn (sjá að ofan). Honum finnst Bergen falleg og
glæsileg borg (preciosa, sbr. precious). Um Kvitfjell nefnir hann flottan bústað með síma,
sjónvarpi og öllu mögulegu (bústaðurinn er í eigu frænda hans og konu hans). Þar hefur
hann farið á skíði. Lillehammer lýsir hann sem sætum bæ (bonita) og Kristiansand er með
fínar strendur, en sjórinn er mjög kaldur. Hann var á Quart-hátíðinni; honum finnst mjög
gaman að tónlist, sérstaklega gítarleik. (Honum finnst Noregur athyglisvert og fallegt
land en hitastigið lágt; það er kalt hérna.)
Á eftir geta nemendur fengið textann og hlustað á nýjan leik. Það gæti verið sniðugt að
hlusta eftir því hvernig Andrés ber fram norsk staðarheiti og ræða það.
Verkefni 11B
Hér er aftur hægt að ræða það hvernig hlustunaraðferðirnar gerðu mögulegt að skilja
nógu mikið til að geta svarað einhverjum spurninganna í verkefni 11A og tengja mynd og
stað við réttan hlustunartexta í verkefni 10. Hvað fannst nemendunum erfiðast? Hvað
varð til þess að þau gátu þó eitthvað?

7 Tapas culturales
Textann „Að heilsast á Spáni – daglegar venjur“ (lesbók, bls. 13) getur maður lesið í lok
vinnunnar með kennslustundina eða í tengslum við vinnuna með kveðjur í byrjun.
Sagt er „buenos días“ fram að aðalmáltíðinni um miðjan daginn (la comida, sem
víðast hvar er snædd milli kl. 14 og 16). Síðan er sagt „buenas tardes“ fram að
kvöldmáltíðinni kl. 21–22. Loks er sagt „buenas noches“ (sem einnig má nota sem „góða
nótt“).
Textann „Spænska í heiminum“ (lesbók, bls. 14–15) getur maður lesið í lok
vinnunnar með kennslustundina eða í tengslum við vinnuna í „3 Rincón de lectura“.
Þegar maður les textann er mikilvægt að stansa og skrifa um punktana sem eru settir fram
sem spurningar inni á milli.

8 Postre
Verkefni 12 ¿Comprendes?
Nemendurnir finna í vinnubókinni atkvæðagreiðslu í söngvakeppni í stíl við Evróvisjónsöngvakeppnina. Við heyrum atkvæðagreiðslu tveggja landa, Argentínu og Spánar. Hvert
land hefur 50 stig til ráðstöfunar og engar reglur eru um hvernig þeim skuli úthlutað.
Segið nemendunum frá því að atkvæðagreiðsla Argentínu fylgi röð landanna á töflunni,
en að Spánn „hoppi“ fram og til baka um listann. Hver atkvæðagreiðsla er endurtekin af
þáttarstjórnandanum; nemendurnir heyra semsé löndin og tölurnar tvisvar sinnum. Þeir
hlusta og skrá réttar tölur inn á listann í vinnubókinni:
A
¡Bienvenidos al programa Latinavisión! Ahora vamos a escuchar la votación.
B
Buenas noches, Buenos Aires. Vamos a escuchar la votación de Argentina.

C

B

D

B

Buenas noches. Sí, aquí está la votación de Argentina. Damos los siguientes
puntos: Chile:
un punto; Cuba: cuatro puntos; Guatemala: siete puntos; Honduras: once puntos;
México:
doce puntos. ¡Y para terminar damos quince puntos a la República Dominicana!
Muy bien, muchas gracias, Buenos Aires. Vamos a repetir: Chile: uno; Cuba:
cuatro;
Guatemala: siete; Honduras: once; México: doce y la República Dominicana:
quince. A continuación vamos a Madrid a escuchar los puntos de España. ¡Buenas
noches, Madrid!
Buenas noches. Aquí están los puntos del jurado español: Damos tres puntos a
Colombia y cinco puntos a Paraguay. El Salvador: seis puntos; Honduras: nueve
puntos; Costa Rica:
trece puntos. Y para terminar damos catorce puntos a México.
Muchas gracias, España. Vamos a repetir: Colombia: tres; Paraguay: cinco; El
Salvador:
seis; Honduras: nueve; Costa Rica: trece y México: catorce.

***** SJÁ AFRITUNARBLAÐ 4, AFTAST Í ÞESSU SKJALI
***** SJÁ AFRITUNARBLAÐ 5, AFTAST Í ÞESSU SKJALI

Verkefni 14 Geografía
Við vísum til kortsins aftast í textabókinni.
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Afritunarblað 6 „Afbrigði af orðabingó“
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Afritunarblað „Afbrigði af orðabingó“

1 Una familia española
Í þessari kennslustund getur kennarinn, eftir að bekkurinn/hópurinn hefur skoðað
„Áætlun“ á bls. 18), t.d. byrjað á að kynna aðferðir við að segja til nafns og hvað aðrir
heita. Þetta er hægt að æfa í „nafnastöflun“ sem hægt er að gera í byrjun tímans, á undan
yfirferð á sjálfu námsefninu, eða eftir að búið er að vinna með „Aperitivo“.
Svona farið þið að: Sitjið í skeifu eða röð. Sá fyrsti segir „Me llamo ... “. Næsti
segir „Me llamo ... y mi amig@ se llama ... “. Síðan: „Mis amig@s se llaman ...“, o.s.frv.
Ekki er þó rétt að „stafla“ upp fleiri en 8–10 nöfnum áður en byrjað er á nýjan leik.
Nemendur munu smám saman rekast á @-merkið í Mundos nuevos sem sameiginlegt
tákn fyrir o (karlkyn) og a (kvenkyn) – amig@ = amigo/amiga. Gott er að kynna þeim
nógu snemma þennan rithátt, sem verður æ algengari. Mikilvægt er að nemendur viti að
þeir eiga ekki að nota táknið í eigin stílum, þar sem ekki er um að ræða opinbera spænska
réttritun.
Í vinnu kennslustundarinnar er rétt að byrja á „Aperitivo“, þ.e. lesa og hlusta á
kennaradiskinn (spor 12). Kennari og nemandi geta í sameiningu lagt út merkingu
svaranna út frá því sem fram kom í U0 og á myndinni á bls. 20 í lesbókinni. Á þennan
hátt er hægt að komast að hvað soy, vivo og me llamo þýðir. Síðan er farið yfir í
vinnubókina og gert verkefni 1A og B. Svo er hægt að fara aftur í lesbókina og vinna með
textann „Entrevista con Sergio“, t.d. með því að hlusta fyrst á textann og þýða hann svo.
Á eftir geta nemendur unnið með verkefni 2, 3 og 4 í vinnubókinni.

Libro de Actividades. Svör, tillögur að lausnum og skýringar
1B
Reynslan sýnir að nemendur þurfa að þjálfa sig í að búa til spurningar og svör til að æfa
sig í sagnbeygingunni: Te llamas ... me llamo ... se llaman, vives ... vivo, tienes ... tengo
o.s.frv.

5
a El padre de María es Luis.
b El hermano de María es Pepe.
c La madre de María es Rosa.
d El marido de Rosa es Luis.
e La mujer de Luis es Rosa.
f El hijo de Luis y Rosa es Pepe.
g La hija de Luis y Rosa es María.
6
a Pepe es el hermano de María. María es la hermana de Pepe.
b Rosa es la mujer de Luis. Luis es el marido de Rosa.

7
Hola, me llamo Carlos. Vivo en Madrid con mi familia. Tengo dos hermanos, un hermano y
una hermana.

Paloma es la madre de Carlos. Vive en Madrid con su marido y sus hijos. Se llaman Carlos,
Clara y Daniel.

8
a usted (formlegar aðstæður, barn talar við óþekkta fullorðna manneskju)
b tú (fjölskylduaðstæður, móðir og barn)
c tú (óformlegar aðstæður, tvær vinkonur)
Nemendur hafa enn svo takmarkaðan orðaforða að það verður erfitt að biðja þá um að
búa til tilsvör sem eru menningarlega „rétt“. Mestu skiptir að þeir skilji að maður notar
kurteislegt ávarp í fyrsta tilvikinu, tú í öðru tilvikinu og sennilega einnig í því þriðja þar
sem um ræðir tvær vinkonur. Mögulega gætu nemendur ráðið við að semja samtal á borð
við
A – Buenos días, señora. ¿Habla español? – Buenos días. Sí, hablo español.
B – ¿Cómo estás, hijo? – Muy bien, mamá.
C – ¿Qué tal tu familia, María? – Bien, muy bien. Y tú, cómo estás?

Síðar í kennslunni geta nemendur aukið við svör sín svo að úr verði viðameiri samtöl.

9B
Af því að maður á aðeins eina móður og einn föður (líffræðilega).

14A
Eignarfornöfnin sem koma fyrir eru mi, mis og tu og öll tengjast þau fjölskylduorðum
(familia, marido, herman@s, hij@(s)).
Hér má strax benda á muninn á tú (þú) og tu (þinn, þín, þitt) þannig að enginn ruglist af
svari Carmenar „Pero usted no, por favor. ¡Tú!“ efst á bls. 21 í lesbókinni.

15
Hlustunartextinn er á nemendadiskinum, spori 2.

16B
Dæmin í vinnubókinni sýna tvær leiðir til að spyrja spurninga um sömu persónu. Svör við
spurningunum gætu verið:
(1) Pedro es el marido de Susana.
(2) El marido de Susana se llama Pedro.

17
Hér geta nemendur skrifað einstakar setningar eða búið til samhangandi texta.
Dæmi:
(1) (spænska)

19
Se llama Juan Pérez López.

20A Kennaradiskur 1: spor 15
Þetta eru eftirnöfnin á kennaradiskinum:
Alonso
Serrano
Cruz
Martín
Márquez
Santos
Machado
Ruiz
Montalbán
Vicente

Aukaverkefni
Ættartré
Nemendur fá það verkefni að setja inn nöfn fjölskyldumeðlima í ættartréð á afritunarblaði
6.
Ef einhverjir eiga fleiri systkin en pláss er fyrir, geta þeir/þær skrifað fleiri í sama dálk
(t.d. bræður í einn og systur í annan) eða gert fleiri dálka. Kennarinn þarf að taka eftir því
hvort einhverjir eiga hugsanlega erfitt með að fjalla opinskátt um fjölskylduhagi sína.
***** SJÁ AFRITUNARBLAÐ 6, AFTAST Í SKJALINU

Adivina cómo es mi familia
Hver nemandi skrifar lista með 8–10 nöfnum fólks úr fjölskyldunni. Helst þarf það að
vera raunverulegt, en það má líka skálda upp fólk. Þá þarf að búa til kort með þessum
nöfnum fyrst þannig að maður muni „hver er hvað“.
Síðan vinna nemendur saman í pörum. Annar finnur út úr því hver
fjölskyldutengslin eru á lista hins og setur nöfnin inn á ættartré (Afritunarblað 6).
Nemendur fá aðeins að tala spænsku og grunnspurningar eru endurteknar, ef þörf krefur.
Sá sem spyr fyllir inn í tréð, helst án þess að félaginn horfi á. Þegar öll 8–10 nöfnin eru
komin á sinn stað, gáir sá sem spurður er hvort fjölskyldutengslin séu rétt. Viðkomandi
getur annaðhvort merkt við það sem er rangt þannig að sá sem spyr þarf að halda áfram

að spyrja til að fá tréð rétt, eða láta vita hvað er rangt („Per no es mi padre, es mi tío
paterno.“). Hér er hægt að gera greinarmun! Á eftir skipta nemendurnir um hlutverk.
Dæmi um spurningu og svör:
Pregunta: „¿X es tu padre?“
Respuesta: „No, no es mi padre, es mi tío.“
Slíku svari má fylgja eftir með nýrri spurningu: „¿Es tu tío materno o paterno?
[móðurbróðir eða föðurbróðir]“

Vissir þú að ...
mjög mörg spænsk nöfn eru stytt og stundum umbreytt þannig að þau verða óþekkjanleg.
Stúlkunafnið Menchu er eiginlega Carmen og Charo er dregið af Rosario. Chema hljómar
eins og stúlkunafn en er gælunafn á José María! Katalónska stúlkunafnið Montse er
stytting á Montserrat (sem er þekkt klaustur) og Inma (frb. Ima) stendur fyrir Inmaculada
(óflekkaður getnaður – sbr. jómfrú María).

Afritunarblað 6

Criptograma – Unidad 1
Carmen y sus hijos
Getur þú fundið setninguna sem leynist í þessari töflu? Hver bókstafur hefur fengið tölu.
Byrjaðu á að staðsetja þá bókstafi sem gefnir eru upp. Út frá fyrirsögninni geturðu e.t.v.
giskað á hver orð nr. 2 og 4 eru?

SVAR

BINGO DIALOGADO – Unidad 1

BINGO DIALOGADO – Unidad 1
El profesor lee estas preguntas, al azar, y marca qué preguntas ha leído, para no repetir. El alumno que
encuentre primero una respuesta adecuada en su tarjeta, tiene que leerla en voz alta. De esta manera el
profesor puede controlar que la respuesta es correcta. Hay muchas posibilidades de error. Por ejemplo:
“¿Cuántos hermanos tienes? - Cuatro, tres hijos y una hija”, “¿Cómo se llama tu hermano mayor? - Se
llama Alicia, como mi madre”. El primer alumno que haya cubierto tres respuestas en raya, horizontal,
vertical o en diagonal, ha ganado. Alternativa: Se puede continuar, y dejar que un número determinado de
alumnos consigan cantar bingo antes de acabar. Hay 20 tarjetas distintas. Si hay más alumnos en la clase, se
pueden dar dos copias de una o varias tarjetas.

Preguntas
¿De dónde eres?
¿De dónde son tus padres?
¿Dónde viven tus padres?
¿Cuántos años tiene Eduardito?
¿Cuántos años tienes tú?
¿Cuánto son nueve y seis?
¿Cómo te llamas?
¿Cómo se llama tu hermano mayor?
¿Cómo se llama tu hermana?
¿Cuántos hermanos tienes?
¿Cuántos hijos tiene usted?
¿Es gorda tu madre?
¿Es moreno tu hermano?
¿Es morena María José?
¿Cómo se llama tu padre?
¿Cómo se llama tu madre?
¿Trabajas o estudias?
¿Qué estudia Jorge?
¿Vives con tu familia?
Juan y tú sois de Granada, ¿verdad?
¿Cuánto son siete y dos?
¿Cuántos son seis y siete?
¿Andrés vive en una casa?
¿Dónde trabaja Claudia?

Tarjetas para copiar y recortar

Viven en San
Sebastián.

Me llamo Leonor.

En un hospital. Es
enfermera.

Tiene dos años y
medio.

Soy de Caracas.

Son trece.

Se llama Enrique,
como mi padre.

Mi madre es de
Madrid y mi padre de
Toledo.

No, es muy delgada.

No, vive en un piso

Se llama Alicia, como
mi hermana.

Tres, dos hermanos y
una hermana.

No, María José es
rubia.

Son nueve.

Sí, vivo con mis
padres y dos
hermanos.

Cuatro, tres hijos y
una hija.

Jorge estudia
derecho en
Salamanca.

Estudio medicina.

Sí, vivo con mis
padres y dos
hermanos.

Estudio medicina.

Jorge estudia
derecho en
Salamanca.

Son quince.

Me llamo Leonor.

Se llama Alicia, como
mi madre.

No, somos de Sevilla,
pero vivimos en
Granada.

Son trece.

En un hospital. Es
enfermera.

No, somos de Sevilla,
pero vivimos en
Granada.

Jorge estudia
derecho en
Salamanca.

Soy de Caracas.

No, vive en un piso

Tengo diecisiete
años.

Me llamo Leonor.

Mi madre es de
Madrid y mi padre de
Toledo.

Sí, vivo con mis
padres y dos
hermanos.

Se llama Enrique,
como mi hermano
mayor.

Cuatro, tres hijos y
una hija.

Jorge estudia
derecho en
Salamanca.

En un hospital. Es
enfermera.

Son nueve.

No, es muy rubio.

No, es muy delgada.

Soy de Caracas.

No, somos de Sevilla,
pero vivimos en
Granada.

Me llamo Leonor.

Estudio medicina.

No, es muy rubio.

No, es muy delgada.

Se llama Enrique,
como mi padre.

Tres, dos hermanos y
una hermana.

No, vive en un piso

Me llamo Leonor.

Jorge estudia
derecho en
Salamanca.

En un hospital. Es
enfermera.

Tres, dos hermanos y
una hermana.

No, somos de Sevilla,
pero vivimos en
Granada.

No, es muy rubio.

Se llama Alicia, como
mi madre.

No, vive en un piso

Sí, vivo con mis
padres y dos
hermanos.

Se llama Enrique,
como mi padre.

Cuatro, tres hijos y
una hija.

Estudio medicina.

Son quince.

Viven en San
Sebastián.

Cuatro, tres hijos y
una hija.

Son trece.

No, vive en un piso

Me llamo Leonor.

No, es muy rubio.

En un hospital. Es
enfermera.

Tengo diecisiete
años.

No, vive en un piso

Me llamo Leonor.

Se llama Enrique,
como mi padre.

Cuatro, tres hijos y
una hija.

Soy de Caracas.

Tres, dos hermanos y
una hermana.

No, María José es
rubia.

Son nueve.

Son trece.

Tengo diecisiete
años.

Se llama Enrique,
como mi hermano
mayor.

Estudio medicina.

Tiene dos años y
medio.

No, María José es
rubia.

Tres, dos hermanos y
una hermana.

No, somos de Sevilla,
pero vivimos en
Granada.

En un hospital. Es
enfermera.

Son nueve.

Clara estudia derecho Se llama Alicia, como
en Salamanca.
mi hermana.

Sí, vivo con mis
padres y dos
hermanos.

Me llamo Leonor.

No, es muy delgada.

No, es muy rubio.

Mi madre es de
Madrid y mi padre de
Toledo.

Estudio medicina.

Se llama Enrique,
como mi padre.

No, somos de Sevilla,
pero vivimos en
Granada.

Tiene dos años y
medio.

Tengo diecisiete
años.

Son quince.

No, vive en un piso

Viven en San
Sebastián.

En un hospital. Es
enfermera.

Se llama Enrique,
como mi padre.

No, María José es
rubia.

Cuatro, tres hijos y
una hija.

Sí, vivo con mis
padres y dos
hermanos.

No, es muy delgada.

Son nueve.

Tiene dos años y
medio.

Viven en San
Sebastián.

No, es muy rubio.

No, vive en un piso

Son quince.

Me llamo Leonor.

Son nueve.

Se llama Alicia, como
mi madre.

Jorge estudia
derecho en
Salamanca.

No, María José es
rubia.

Tres, dos hermanos y
una hermana.

No, es muy rubio.

Son trece.

No, vive en un piso.

Son trece.

Estudio medicina.

En un hospital. Es
enfermera.

Soy de Caracas.

Mi madre es de
Madrid y mi padre de
Toledo.

Viven en San
Sebastián.

Tiene dos años y
medio.

Tengo diecisiete
años.

Son quince.

No, es muy rubio.

No, María José es
rubia.

Se llama Enrique,
como mi hermano
mayor.

Se llama Alicia, como
mi hermana.

Estudio medicina.

Jorge estudia
derecho en
Salamanca.

Sí, vivo con mis
padres y dos
hermanos.

No, somos de Sevilla,
pero vivimos en
Granada.

Son nueve.

Tiene dos años y
medio.

Tengo diecisiete
años.

Son quince.

Me llamo Leonor.

Se llama Enrique,
como mi padre.

En un hospital. Es
enfermera.

Tres, dos hermanos y
una hermana.

Cuatro, tres hijos y
una hija.

No, es muy delgada.

Sí, vivo con mis
padres y dos
hermanos.

No, soy de Sevilla,
pero vivo en
Granada.

Son nueve.

Son trece.

No, vive en un piso.

En un hospital. Es
enfermera.

Soy de Caracas.

Mi madre es de
Madrid y mi padre de
Toledo.

Viven en San
Sebastián.

Tres, dos hermanos y
una hermana.

Cuatro, tres hijos y
una hija.

No, es muy delgada.

No, es muy rubio.

No, María José es
rubia.

Se llama Enrique,
como mi hermano
mayor.

Se llama Alicia, como
mi hermana.

Estudio medicina.

Jorge estudia
derecho en
Salamanca.

Soy de Caracas.

Mi madre es de
Madrid y mi padre de
Toledo.

Viven en San
Sebastián.

Tiene dos años y
medio.

Tengo diecisiete
años.

Son quince.

Me llamo Leonor.

Se llama Enrique,
como mi padre.

Se llama Alicia, como
mi madre.

2 Hablar idiomas
Tvær -ar-sagnir endurtaka sig í kennslustundinni, estudiar og hablar. Með hjálp þeirra og
atviksorðanna bien, mal, poco og mucho geta nemendurnir átt ágætis spjall.
Textinn „Conversación con Cati“ inniheldur mikið af nytsamlegu efni. Kynnt er 1.
og 2. persóna fleirtölu, svo og sagnirnar escuchar, contestar, cantar og escribir.
Sagnirnar preguntar og leer höfðu verið kynntar áður. Hægt er að nota til skiptis
spurningar eins og „¿Qué hacéis en las clases de noruego?“ og „¿Cantáis mucho en la
clase de historia?“
Vissir þú að ...
Textinn „Preguntas a dos profesores de inglés“ (lesbók bls. 25) gefur færi á að tala um
talsetningu kvikmynda og sjónvarpsþátta. Á Spáni er venjan að allar erlendar kvikmyndir,
bæði í kvikmyndahúsum og sjónvarpi, eru talsettar („dubbaðar“), þ.e. spænskir leikarar
tala yfir upprunalegu hljóðrásina. Ennþá er mjög fátítt að heyra frummálið í kvikmyndum
og að spænskur texti fylgi með. Í stórum borgum er hægt að finna kvikmyndahús sem
sýna myndir í upprunalegri útgáfu (VO = versión original) en í sjónvarpi er slíkt ennþá
nær óþekkt. Í mörgum löndum Rómönsku Ameríku er aftur á móti algengt að kvikmyndir
og sjónvarpsþættir séu ótalsettog með texta, rétt eins og hjá okkur.

Libro de Actividades. Svör, tillögur að lausnum og skýringar
1
Gerður hefur verið listi með nöfnum landa, lýsingarorðum um þjóðerni og tungumál.
***** SJÁ AFRITUNARBLAÐ 7, AFTAST Í ÞESSU SKJALI

2
a No, no trabaja, estudia.
b No, no trabajan, estudian.
c No, no estudia, trabaja.
d No, no trabajo, estudio.
3
a ¿Cómo te llamas? Me llamo José.
b ¿Cuántos años tienes? Tengo 17 años.
c ¿Trabajas? No, soy estudiante de bachillerato.
d ¿Hablas francés? Sí, hablo un poco.
4
Orðin í verkefninu koma ekki fyrir í texta kennslustundarinnar svo hér verða nemendur
að nota ágiskunaraðferðina og/eða orðabækur og vinna bæði með kennaranum og
samnemendum sínum.

5
Áður en nemendur vinna verkefni 5 getur verið kostur að minna nemendur á að bæði
„nei“ og „ekki“ er „no“ á spænsku. Nemendur geta gert einfalda viðtalsæfingu þar sem
neitun kemur fyrir á eðlilegan hátt: ¿Tienes padres/hermanos/animales
(mascotas)/casa/balcón/coche ...?“
Ef tími er til og menn vilja ganga rösklegar til verks, er einnig hægt að nota þérun í þessu
verkefni og biðja nemendur að spyrja sömu spurninga nema í usted-formi:
¿Tiene usted ...?
¿Es usted ...?
¿Vive usted en ...?

7C
En clase hablamos mucho, pero escribimos también. Contestamos las preguntas. Leemos
los textos en el libro. ¡Cantamos mucho!
8
Letizia: princesa, española
Juan Carlos: rey, español
Fernando Torres: futbolista, español
Penélope Cruz: actriz, española
Enrique Iglesias: cantante, español (pero vive en Estados Unidos)
Sofía: reina, española (nacida en Grecia, habla griego)
Antonio Banderas: actor, español
Hægt er að útvíkka verkefnið með því að tengja upplýsingarnar saman með tengiorðunum
y, pero og también og lengja setningarnar, gjarnan með viðbótum: „Penélope Cruz es
actriz, habla inglés y vive en EEUU, pero es española. La reina Sofia es española ahora y
habla español, pero es de Grecia originalmente y habla también griego. Letizia es
española y es princesa, pero es también periodista. Habla español. Enrique Iglesias vive
... Antonio Banderas habla ... y ... Fernando Torres ... “
10
Í skólastofu geta menn verið ósammála um hvaða greinum þeir myndu lýsa sem fácil eða
difícil. Með því að nota atviksorðin bastante, un poco og muy geta nemendur haft svör sín
nákvæmari.
11
Nemendur búa til spurningar og svör handa persónunum á teikningunni sem passa með
stikkorðum hverrar persónu, t.d. svona:
¿Cuántos años tienes? Tengo 19 años.
¿Dónde vives? (Vivo) en Buenos Aires.
¿Trabajas? No, soy estudiante.
¿Qué estudias? (Estudio) medicina.

Að auki skulu nemendur spyrja fyrst um nafn (og hugsanlega líka um þjóðerni). Þeir geta
gjarnan spurt um fleira líka. Af stikkorðum karlmannsins þarf sjálfsagt að gefa upp
esposa (eiginkona) og enfermera (hjúkrunarfræðingur) áður en nemendurnir byrja á
„viðtalinu“.
12A

Nemendadiskurinn: spor 4

12C Nemendadiskurinn: spor 5
Hlustunarverkefni og -texta, sem er að finna á nemendadiskinum, geta nemendur æft
heima, en svo snemma í náminu getur verið kostur að bekkurinn/hópurinn vinni
sameiginlega í þessu efni. Hver og einn getur svo haldið áfram með
framburðaræfingarnar sjálfur heima. Það er líka hægt að biðja nemendur að hlusta og æfa
sig heima og „heyra“ síðan framburðinn í bekknum/hópnum á eftir.
13 og 14
Nemendadiskurinn: spor 6
Bæði þessi verkefni eru með spurningar við sama hlustunartextann. Í verkefni 13 eru
spurningar sem efla hnattrænan hlustunarmáta, en í verkefni 14 er spurt um smáatriði og
þar er krafist dýpri skilnings á textanum. Allir nemendur eiga að vera færir um að leysa
verkefni 13 en líklegt er að mörgum þyki verkefni 14 frekar erfitt. Kennarinn ákveður
hvort það þjónar tilgangi að nota tímann í það eða hvort það er nokkuð sem einstakir
nemendur geta unnið heima.
Svör við hlustunartexta verkefni 13 og 14:
***** SJÁ AFRITUNARBLAÐ 8, AFTAST Í ÞESSU SKJALI
Ef kennarinn útdeilir afriti af textanum í afritunarblaði 8, má nota textann til að þjálfa
framburð, annaðhvort í bekknum/hópnum eða fyrir nemendurna heima eða í námstíma án
kennara.
17A
En Noruega hablamos muchos idiomas extranjeros. Los profesores son buenos. Los
alumnos
hablan, escuchan, leen y escriben en clase. A veces cantan. Contestan a preguntas, ¡pero
es
importante preguntar también!
17B
a Pedro habla poco.
b Pedro habla un poco de alemán.
c ¿Habla usted un poco de español?
d Entiendo poco cuando los españoles hablan inglés.
e Hablamos mucho y escribimos poco en las clases de español.
18
Verkefni skal vinna á íslensku, bæði með umræðum í hópnum og skrifum í minnisbók.

20A
Verkefnið vísar til „Carta al director“ (lesbók bls. 27). Hér er markmiðið að nemendur
einbeiti sér að orðaröð nafnorðs og lýsingarorðs í spænsku, samanborið við íslensku. (Í
bréfi lesandans eru fimm tilvik af þessu tagi.)
20B
a un político interesante
b una agricultura moderna
c un libro difícil
d un país pequeño
e una clase buena
f un hombre grande
g una profesora inteligente
h una chica rubia
Gangið úr skugga um að nemendurnir skilji hvað orðin þýða þannig að þeir hafi gagn af
því að bera saman og sjá muninn á spænsku og íslensku.

21
Hlustunartextinn er á nemendadiskinum: spor 7.

22
Kennaradiskur 1: spor 25
Texti á kennaradiskinum:
a
MN
Isabel
MN
Isabe

Hola, Isabel, ¿cómo estás?
¡Muy bien! Hoy es mi cumpleaños.
¡Felicidades! ¿Cuántos años cumples?
Hoy cumplo dieciséis años.

b
MN
Alberto
MN
Alberto

Buenos días, Alberto.
Buenos días.
Perdón, pero ¿cuántos años tiene usted ahora?
Ochenta y dos años tengo ahora, sí.

c
MN
Martín

Hola, Martín, ¿qué tal? Oye, ¿cuántos años tienes en realidad ahora?
Hombre, tengo veinticinco.

d
MN
Juana

Buenas tardes, Juana. ¿Esta niña es su hija?
Sí, es mi hija. Se llama Andrea.

MN Y
¿cuántos años tiene?
Juana
Tiene ocho añitos.
MN ¡Ocho! Es usted una madre muy joven.
Juana
¡Qué va! He cumplido treinta años ya.
a Isabel tiene dieciséis años.
b Alberto tiene ochenta y dos años.
c Martín tiene veinticinco años.
d Juana tiene treinta años.
e Andrea tiene 8 años.
23A Kennaradiskur 1: spor 26
Gera þarf nemendum grein fyrir því að þeir geta einnig fengið bingó með þremur
lóðréttum tölum. Tölurnar á kennaradiskinum eru 8, 9, 11, 22, 27, 43, 52, 53, 59, 66.
Kort b (kortið í miðjunni) fær bingó fyrst með eftirfarandi tölum: 9, 27, 43, 66
(sem kemur af stað bingói í báðar áttir samtímis).
23B Kennaradiskur: spor 27
Nemendur setja inn eigin tölur frá 1 til 99 í þremur röðum þannig að alls verði 9 tölur í
eyðublaðinu. Tölurnar á kennaradiskinum eru 4, 7, 13, 15, 18, 26, 31, 39, 40, 44, 57, 62,
75, 83, 98.
Ef enginn fær bingó þarf kennarinn að finna röð með fleiri tölum og lesa þær upp þar til
einhver nær bingói, t.d.: 2, 14, 19, 20, 28, 36, 42, 51, 60, 73, 85, 91, 99.
Á eftir, eða við annað tækifæri, geta nemendurnir lesið tölurnar upp sjálfir, t.d. í
hópum.

Aukaverkefni
Afritunarblöðin 9A og 9B eru „Bocata cultural“ sem hægt er að afrita og deila út til
nemenda. Hér að neðan eru upplýsingar í stuttu máli um gamla kerfið sem eingöngu eru
ætlaðar kennurum, fyrir þá sem vilja setja sig betur inn í spænska skólakerfið.
***** SJÁ AFRITUNARBLÖÐIN 9A og 9B, AFTAST Í ÞESSU SKJALI
Í gamla kerfinu var skammstöfunin á framhaldsskóla (menntaskóla) BUP (Bachillerato
Unificado Polivalente) og COU (Curso de Orientación Universitaria), sem líkist að
nokkru stúdentsprófi. Enn má sjá þessar skammstafanir t.d. í auglýsingum dagblaða um
námskeið og einkatíma.
Ýtarlegri framsetningu og útlistun á skólakerfinu er að finna á vefslóðinni
http://www.mec.es/educa/sistema-educativo/
Ef nemendur hafa ekki haft kynni af spænska skólakerfinu á grundvelli
afritunarblaðsins í KL, fellur að sjálfsögðu brott spurningin um skólakerfið í „Reflexión“
(á bls. 29 í lesbókinni).

Afritunarblað 7

Afritunarblað 8

Afritunarblað 9A
Bocata cultural
Spænsk yfirvöld hafa á undanförnum árum komið á umfangsmiklum endurbótum á
skólakerfinu. Þar ber hæst lögin LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema
Educativa) sem tóku gildi á árunum 1998–2003. Á árunum 2007–2010 munu taka gildi
lögin LOE (Ley Orgánica de educación). LOE eru ekki eins víðtæk og LOGSE en hafa
að geyma umdeildari breytingar. Meðal annars verður kristinfræði ekki lengur
skyldugrein og þeir nemendur sem velja greinina fá mat án einkunnar.
Educación Infantil: Á Spáni býðst börnum að byrja í skóla undir sex ára aldri.
Þetta er valfrjáls barnaskóli þar sem markmiðið er að „efla líkama og heilsu, sjálfsmynd
og sjálfstraust og þjálfa börn í að takast á við aðstæður í daglega lífinu.“
Educación Primaria er fyrsti hluti grunnskólans, fyrir aldurshópinn 6–12 ára.
Þetta er skyldunám og ókeypis.
ESO – Educación Secundaria Obligatoria er annar hluti grunnskólans, fyrir
hópinn 12–16 ára. Þetta nám er einnig skylda og ókeypis. Skyldunámið er semsagt 10 ár á
Spáni. Eftir 16 ára aldur velja nemendur annaðhvort tveggja ára nám sem er
undirbúningur fyrir framhaldsnám, Bachillerato, eða nám sem er starfstengt, Formación
Profesional.
Bachillerato hefur þann tilgang að undirbúa nemendur fyrir háskóla og skiptist í
fjögur svið: (1) Artes – listagreinar, (2) Ciencias de la Naturaleza y de la Salud –
náttúrugreinar og heilsugreinar, (3) Humanidades y Ciencias sociales – húmanískar
greinar og samfélagsgreinar og (4) Tecnología – tæknigreinar.
Formación Profesional býður upp á 23 starfstengdar greinar eða svið. Dæmi eru
actividades agrarias – landbúnaðarfræði, actividades físicas y deportivas – íþróttafræði,
electricidad y electrónica – rafmagnsfræði, hótel- og ferðamálafræði og informática –
upplýsingatækni.
Secundaria felur í sér bæði unglingaskóla og framhaldsskóla. Unglingaskólinn hefur
skammstöfunina ESO (Escuela Secundaria Obligatoria) en framhaldsskólinn er hins
vegar ekki skyldunám og er því oft nefndur „la secundaria“ en með viðbótinni
bachillerato eða formación profesional. Í reynd fara næstum allir á Spáni í
framhaldsskóla jafnvel þótt það sé ekki skylda, rétt eins og hér á landi.
Nytsamleg hugtök:
escuela – skóli (almennt)
colegio – grunnnám (grunnskóli og framhaldsskóli – á Spáni eru algengt að bæði
skólastigin séu í sömu byggingu, einkum þar sem um ræðir einkaskóla)
instituto – framhaldsskóli
bachillerato – framhaldsskóli, undirbúningur fyrir háskólanám
Soy alumn@ de bachillerato del instituto ...
Soy alumn@ de secundaria, de bachillerato / de FP (formación profesional).
Mi instituto se llama ...
Estudio el bachillerato. Estudio en el instituto ...

Afritunarblað 9B

3 Tarea – Retratos
Í Mundos nuevos 1 eru sex tareas-kaflar. Þessir kaflar hafa að meginmarkmiði að fá
nemendur til að nota tungumálið – bæði það sem þeir hafa lært og hugsanlega nýtt efni – í
ýmsum minni verkefnum sem stefna að stærra, tarea final. Það lokaverkefni er efni sem
annaðhvort er kynnt eða gefið út (á þann hátt sem hæfir hópnum). Tareas eru semsé
hagnýtir kaflar sem eiga að gefa ákveðið af sér og þar eru því ekki ný málfræðiatriði eða
ákveðinn orðaforði í forgrunni.
Í þriðja kafla á hver nemandi að semja kynningu, „sjálfsmynd“ af sjálfum sér. Þeir
eiga að endurtaka, margt af því sem þeir hafa lært í fyrri köflum; samtímis bætist
verulega við orðaforðann í lýsingarorðum. Vonandi kynnast nemendurnir líka betur hver
öðrum í þessu verkefni.
Eftir að hafa unnið fyrstu verkefnin í vinnubókinni eiga nemendur að vinna með
myndirnar og stuttu textana á bls. 28 í lesbókinni (Kennaradiskur 1: spor 28). Maður
getur valið um að lesa textana á undan eða eftir að búið er að gera hlustunaræfinguna í
verkefni 3, allt eftir því hvað kennaranum finnst henta best.

Libro de actividades. Svör, tillögur að lausnum og skýringar
1A
Sameiginleg endurtekning á spurningargerðum (og svörum) áður en byrjað er, getur verið
nauðsynleg. Mikilvægt er að nemendurnir sjálfir komi með hugmyndir að því hvernig
þeir geta spurt. Kennarinn skrifar á töfluna eða á glæru, t.d. ¿Dónde vives? Vivo en ...
(borgarhverfi/svæði/staðarnafn; nemendur þurfa ekki að gefa upp nákvæmt heimilisfang
frekar en þeir vilja)
¿Qué nacionalidad tienes? Soy ... ¿Qué lenguas hablas? Hablo ...
2A
Minntu á að spurningin til að fá einhvern til að lýsa persónu, er „¿Cómo es?“
2B
Hér á að taka saman orðin, á töflunni eða á glæru, bæði þau sem komið hafa fyrir í
lesbókinni og nýju orðunum sem nemendunum þykja nauðsynleg til að klára verkefnið.
Nytsamleg orð geta verið guap@, tímid@, triste, enfadad@, seri@, alegre, divertid@ og
amable, þ.e. orð sem eru frekar hlutlaus, sem nemendur geta „séð“ bæði á myndunum og
í skólastofunni án þess að þekkja persónurnar að ráði, og sem eru tengdar einhverju
varanlegu („ser-lýsingarorð“). Þið megið gjarnan útskýra að simpátic@ á spænsku er ekki
bara notað í merkingunni „geðþekkur“ en ekki síður „blíður“ (einkum í tali um börn og
unglinga).

***** SJÁ AFRITUNARBLAÐ 10, AFTAST Í ÞESSU SKJALI

3A
Kennaradiskur 1: spor 28
Nemendur geta lesið textana við myndirnar í lesbókinni áður en þeir hlusta, milli tveggja
hlustana eða á eftir. Hér er textinn á kennaradiskinum (kennarinn getur valið að gefa upp
titilinn áður en nemendur byrja að hlusta):
4B
Kennaranum ber að undirstrika að ekki séu notuð „ljót“ orð í lýsingunum, gert grín að
samnemendum og því um líkt. Lýsingar eiga að vera hlutlausar og ekki á að leyfa notkun
orða eins og feo og antipático.
Aukaverkefni:
Æfið lýsingu

Kennaradiskur 1: spor 29

«Una conversación entre madre e hija»
Madre
Hay una nueva familia en la casa de al lado. Tienen una hija de unos 18 años.
Hija
¿Cómo es? ¿Es morena y alta?
Madre
No, no es morena, más bien rubia, y tiene el pelo bastante corto. Pero es alta,
sí, y parece simpática.
Hija
¿Sabes si es estudiante?
Madre
Sí, estudia, pero no sé qué. Y tiene un caballo, creo. La he visto con
el equipo de montar.
Hija
¡Qué suerte tiene!
Greinar á stundaskránni:
***** SJÁ AFRITUNARBLAÐ 11, AFTAST Í ÞESSU SKJALI
Þegar nemendur eiga að svara spurningunni „¿Cuál es tu asignatura favorita?“ og „¿Y la
más odiada?“ eiga þeir að læra að byrja annars vegar á „Mi asignatura favorita es ...“ og
hins vegar „Mi asignatura más odiada es ... “. Nemendur eiga einnig að fá að nefna
greinar úr fyrri skólagöngu, eins og tónlist, myndmennt o.s.frv.
5B
Skiptið nemendum í hópa með 5 að lágmarki í hverjum. Einn nemandi fær það verkefni
að spyrja þannig að fram komi yfirlit í hópnum um það hvaða greinar þykja
skemmtilegastar og hverjar minnst skemmtilegar. Nemandinn sem spyr skráir á
eyðublaðið, telur stigin og tekur þau saman.
***** SJÁ AFRITUNARBLAÐ 12, AFTAST Í ÞESSU SKJALI
Kennarinn getur lagt saman „uppáhalds-“ og „óvinsælustu“ greinarnar í bekknum í heild
með því að nota glæru sem sýnir sama eyðublað og nemendurnir fengu. Þá eru sett strik
fyrir hópsvörin í samantektinni (t.d. | | | | ) eins og þau eru fram sett af nemandanum sem
var spyrill.

6B
Hér þarf kennarinn að „viðurkenna“ ýmiss konar áhugamál, allt frá ýmsum
íþróttagreinum og tómstundagamni til þess að horfa á sjónvarpið, hanga með vinunum
o.s.frv. Góð hugmynd gæti verið að vísa nemendum á bóluna með „frítímaorðunum“ í
actividad 11 á bls. 70 í vinnubókinni. Margir munu geta ímyndað sér hvað mörg þessara
orða merkja. Það getur verið kostur að endurtaka nokkrar spurningar og svör áður en
nemendur mynda hópa út frá sömu spurningum og svörum, t.d. „¿Cuál es tu interés?“,
„Mi interés es ...“, „¿Qué intereses tienes?“ og „Mis intereses son ... y ...“.
7A
Dreifið afritunarblaði 13
***** SJÁ AFRITUNARBLAÐ 13, AFTAST Í ÞESSU SKJALI
Síðasta verkefnið mun taka mislangan tíma hjá nemendunum; þess vegna er mikilvægt að
þeir viti hvað þeir eiga að vinna með, um leið og þeir klára að fylla út eyðublaðið. (Þeir
geta til dæmis unnið með aukaverkefnin í lok þessa kafla kennsluleiðbeininganna).
Eftir að hafa fengið öll eyðublöðin „stokkar“ kennarinn þau og útdeilir þeim til
nemenda á ný (en gætir þess vel að enginn fái sitt eyðublað og helst ekki eyðublað besta
vinar síns eða sessunautar). Nemendur eiga að reyna að komast að því hver hafi fyllt út
það eyðublað sem hann fékk. Þeir eiga ekki að ræða við neinn heldur vinna einir og í
hljóði. Þetta getur tekið mismikinn tíma svo að nemendur verða hér einnig að fá val um
verkefni. Þegar hver og einn hefur komist að því hver á eyðublaðið sem hann hefur í
höndunum, skrifa þeir nafn nemandans á réttan stað í eyðublaðinu og nafnið sitt aftan á
og skila til kennarans. Hér má leyfa nemendum að spyrja ef þeir eru óvissir um hver á
eyðublaðið sem þeir fengu. En það þarf að gera í röð og reglu og auðvitað á spænsku!
Á næsta stigi deilir kennarinn út eyðublöðum til nemendanna eftir því nafni sem
stendur efst í eyðublaðinu. Spurningin verður þá hvort allir hafi fengið aftur sitt eigið
eyðublað. Þeir sem fengið hafa rangt fara til þess nemanda sem skrifaði nafnið (og sitt
eigið aftan á) og útskýrir – á spænsku – hvað sé að, t.d. svona: „No soy paquistaní. No
hablo farsi. No vivo en ... Mis intereses no son ...“. Sá sem skrifað hefur rangt nafn verður
svo að reyna að finna réttu persónuna með því að spyrja.
Ef fáir nemendur hafa ruglast og/eða ekki fengið aftur sín eyðublöð þarf e.t.v.
ekki að vekja mikla athygli á því. Þá getur kennarinn lokið verkefninu með því að safna
saman eyðublöðunum sem er ábótavant og spurt yfir hópinn til að finna „eiganda“
blaðanna sem eftir eru. Þetta kann að vera besta leiðin ef röngu blöðin eru færri en fimm.
Velji maður hina leiðina ættu þeir nemendur sem eru búnir ekki að sitja aðgerðalausir
heldur halda áfram með önnur verkefni.
7B
Eyðublaðið á afritunarblaði 13 er hægt að afrita á blöð í ólíkum litum og svo geta
nemendur valið sér lit. Einnig þarf að hvetja þá til að líma inn mynd þar sem gert er ráð
fyrir því, eða teikna mynd (hún þarf auðvitað ekki að vera nærri raunveruleikanum en
gjarnan „dæmigerð“ fyrir persónuna). „Ljóta“ þætti verður að útiloka. Það þarf líka að
hvetja nemendur til að „skreyta“ eyðublaðið, með teikningu(m) eða þess háttar.
Mikilvægust er vinnan að lokamarkmiðinu en einnig að maður geti séð og skoðað

myndirnar þegar þær eru tilbúnar. Þar að auki mætti setja þær á netið síðar meir og birta
þá með frekari upplýsingar.

***** SJÁ AFRITUNARBLAÐ 13, AFTAST Í ÞESSU SKJALI

Aukaverkefni
1 Mi amigo imaginario
Þegar hér er komið sögu er hægt að fara að biðja nemendur um að búa sér til ímyndaða
persónu sem þeir gefa nafn, heimilisfang, aldur o.s.frv. Síðan bætast við fleiri upplýsingar
um hana eftir því sem spænskukunnáttan eykst. Til þess að nemandi geti notað atriði á
borð við spænskar nafnahefðir, verður persónan að vera spænskumælandi. Hún þarf líka
að vera af sama kyni og nemandinn og ekki of langt frá honum í aldri. Með þessu móti
getur nemandinn notfært sér eigin reynslu og upplifanir. Nemendur geta farið að spá í
þetta ef þeir hafa lausar stundir í vinnunni við verkefni 7.
Með jöfnu millibili má svo bæta við nýjum upplýsingum um hina ímynduðu
persónu og búa til „uppákomur“ í kringum hana í bekknum/hópnum. Það má t.d. setja
upp boð þar sem hinar ímynduðu persónur hittast og kynnast, eða einhvers konar
hlutverkaleiki, eða búa til þorp, pueblo, (með því að klippa, líma, teikna og hengja það
upp í stofunni, með dæmigerðum byggingum (la iglesia, la plaza mayor, el bar, el
mercado o.s.frv.) og koma persónunum fyrir í ólíkum húsum. Svo má gjarnan leika
hversdagsleg atriði úr þorpinu og annað sem þar gerist. Þetta má gera munnlega, annað
má svo gera skriflega o.s.frv. Þetta er góð leið til þess að skapa skapandi ramma um
málnámið en um leið læra nemendur mikið um menningu.
2 Un diálogo
Nemendurnir geta nú tekið fyrir persónurnar á hinum ýmsu myndum í lesbókinni (til
dæmis bls. 19, 20, 31 og 85), lýst þeim og búið til stutt tilsvör eða myndatexta. Slíka
smátexta má víkka út eftir því sem nemendur læra meira.
3 Traduce
***** SJÁ AFRITUNARBLAÐ 14, AFTAST Í ÞESSU SKJALI
Svör við aukaverkefni 3:
a ¿Te llamas María Pérez?
b No, soy Nati Moreno.
c ¿Eres de Madrid?
d No, soy de Toledo.
e ¿Tienes hijos?
f No, no tengo hijos.
g ¿Trabajas aquí?
h No, trabajo en un café.
i ¿Cómo se llama usted?

j Me llamo Juan Gómez.
k ¿Dónde trabaja usted?
l Trabajo en una escuela.
m ¿Habla usted inglés?
n Sólo un poco.
4 Traduce
***** SJÁ AFRITUNARBLAÐ 14, AFTAST Í ÞESSU SKJALI
Svör við aukaverkefni 4:
Pedro habla bien, pero estudia poco. María habla poco, pero estudia mucho. ¿Por qué
habla mal? Escribe bien.

Reflexión
Á eftir vinnunni í kennslustundum 1–3 kemur ný „Reflexión“ og ný „Para tu diario“.
Kennarinn á að hjálpa nemendum í gegnum þá vinnu líka því þeir geta enn verið óvanir
vinnuaðferðinni. Gagnlegt er að hugleiða hvað maður hefur lært, hvort maður hafi náð
markmiðunum (í „Áætlun“ og/eða þeim sem eru sjálfsprottin) og hvort maður þurfi að
taka viðfangsefnið fyrir (eða hluta þess) á nýjan leik. Þar að auki er þessi gerð af vinnu
yfirlýst krafa kennsluáætlunar í erlendum tungumálum.
„Smáorð“ standa oft í nemendum svo að vinna þarf með þann hluta málsins alveg
frá byrjun spænskunámsins.

Afritunarblað 10

Afritunarblað 11
Asignaturas/Materias
Norska

Noruego

Enska

Inglés

Spænska

Español

Stærðfræði

Matemáticas

Náttúrufræði

Ciencias naturales

Líkamsrækt

Educación física

Landafræði

Geografía

Samfélagsfræði

Ciencias sociales

Saga

Historia

Tónmennt

Música

Handmennt og myndmennt

Manualidades

Heimilisfræði

Cocina

Afritunarblað 12

Afritunarblað 13

Afritunarblað 14
3
Traducir
a

Heitir þú María Pérez? ________________________________________

d

Nei, ég er Nati Moreno. ________________________________________

c

Ert þú frá Madrid? ___________________________________________

d

Nei, ég er frá Toledo. _________________________________________

e

Áttu börn? __________________________________________________

f

Nei, ég á ekki börn. ___________________________________________

g

Vinnur þú hér? ______________________________________________

h

Nei, ég vinn á kaffihúsi. _______________________________________

I

Hvað heitið þér? _____________________________________________

j

Ég heiti Juan Gómez. _________________________________________

k

Hvar vinnið þér? ____________________________________________

l

Ég vinn í skóla. _____________________________________________

m

Talið þér ensku? ____________________________________________

n

Bara dálítið. _______________________________________________

4
Traducir
Pedro talar vel, en hann lærir lítið. María talar lítið, en lærir mikið.
Hvers vegna talar hún illa? Hún skrifar vel.

4 Un poco de geografía
„Aperitivo“ (lesbók bls. 31) býr nemendur undir að lýsa landfræðilegri legu og þar er
kynnt sögnin estar í þeirri merkingu. Gott ráð á þessu stigi getur verið að þýða está með
„liggur/stendur“ í stað „er“ til þess að fyrirbyggja dálítið af ruglingnum sem skapast í
kringum sagnirnar þrjár sem merkja „að vera“, ser, estar og hay.
Í U5 er estar æfð frekar, með áherslu á hvar eitthvað (hlutir) er, og í U6 er estar
æfð til þess að tjá hvar einhver (persónur) er staddur og hvernig þeim líður (hvaða ástandi
og/eða skapi viðkomandi eru í).
Beygingarmynstrið fyrir ser og estar er að finna í Minigramática með U6
(vinnubók bls. 45), svo og í § 21 (vinnubók bls. 217).

Libro de actividades. Svör, tillögur að lausnum og skýringar
2
El presidente de Francia se llama Nicolas Sarkozy. La reina de Dinamarca se llama
Margarita. El rey de Suecia se llama Carlos Gustavo. La presidente de Finlandia se llama
Tarja Halonen. El rey de Bélgica se llama Alberto. La reina de Inglaterra se llama Isabel (En
Noruega la llamamos Elisabeth, pero en España la conocen como Isabel). (Datos de 2007).
3
Hér er hægt að velja hvort tekið er með nafnið á landinu eða bara borgarnafnið:

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Mirja es finlandesa y vive en Helsinki / en Finlandia.
Göran es sueco y vive en Estocolmo / en Suecia.
Pierre es francés y vive en París / en Francia.
Lisbet es danesa y vive en Copenhague / en Dinamarca.
Aurelio es italiano y vive en Roma / en Italia.
Waltraud es austríaca y vive en Viena / en Austria.
Monique es belga y vive en Bruselas / en Bélgica.
John es inglés y vive en Londres / en Inglaterra.
Mario es portugués y vive en Lisboa / en Portugal.
Maike es holandesa y vive en la Haya / en Holanda.

6
1 Saben mucho, pero hablan poco. 2 Sé que dicen plata en Colombia, pero en España
dicen dinero. 3 No sé donde está Cuenca. 4 Madrid está en el centro de España. 5 La
Patagonia está en el sur de Argentina.
8
Hér fá nemendur not fyrir estar bæði í merkingunni „liggja, vera“ og ser í merkingunni
„vera frá“. Hið síðara má vel æfa (frá U2) áður en nemendurnir vinna verkefnið, t.d. með
þessari gerð spurninga og svara: „¿De dónde eres? Soy de ...“ og „¿Eres de ...? No, soy de
... Soy ...“.

Tillögur að lausnum (af fleiri mögulegum)
A ¿Eres de Marbella?
B No, soy de Santiago de Compostela, pero trabajo aquí.
A ¿Dónde está Santiago de Compostela?
B Está en el norte de España. ¿De dónde eres tú?
A Soy de …
B ¿Está en Suecia?
A No, está en Noruega. Soy norueg@.
B Hablas muy bien español.
A Gracias, pero sólo hablo un poco. ¿Hablas inglés?
B Hablo un poco de inglés, pero es muy difícil.
10A
Takið eftir að á Spáni er venjulega sagt lengua (undirskilið lengua española) í staðinn
fyrir español. Kennarinn getur vel hvatt nemendurna til að segja lengua í stað islandico.
d Hér getur kennarinn notað tækifærið og sýnt nemendum hvernig á að margfalda á
spænsku: „Jaime tiene cinco clases cada día. Cinco días multiplicado por cinco clases son
25 clases. Jaime tiene 25 clases por semana.“ Oft er aðeins sagt por þegar margfaldað er
(„5 por 5 son 25“).

10C
Þegar nemendur eru ekki með sama fagið geta þeir sagt „Yo no“.

11A
Ýmsar aðferðir er hægt að nota til að gera þennan texta meira samhangandi. Hér að neðan
eru þrjár tillögur. Ef nemendurnir finna ekki upp á einhverju sjálfir má t.d. skrifa upp eina
eða fleiri af tillögunum og biðja nemendurna að gá hvað hafi breyst. Önnur leið er að
biðja þá að þýða textann í vinnubókinni, fyrst yfir á íslensku, fínpússa svo íslenskuna
áður en hann er svo aftur þýddur yfir á spænsku. Taktu eftir að „framhaldsskóli“ er
instituto á spænsku. Og taktu líka eftir að bæði forsetningin „de“ (alumna del instituto de
... ) og forsetningin „en“ (alumna en el instituto de) eru réttar. „De“ er oftar notuð á Spáni
en þetta er mismunandi á milli landa.
(1) Soy una chica noruega y soy alumna en el colegio / la escuela de Besterud. Vivo en
Vildby con mis padres y dos hermanos. Tengo 13 años.
(2) Soy una chica noruega de 13 años. Mis padres, mis dos hermanos y yo vivimos en
Vildby. Soy alumna del instituto de Besterud.
(3) Soy una chica noruega de 13 años. Vivo con mi familia en Vildby y soy alumna de
Besterud Videregående Skole.

13A
Þessar spurningar og svör heyra saman:
1–b
2–c
3–d
4–a

13A–C
Verkefnið fjallar um þær fullyrðingar að Íslendingar viti mjög lítið um landafræði
Rómönsku Ameríku og spænskar bókmenntir. Þetta mætti ræða lítillega á íslensku. Vita
t.d. allir í bekknum/hópnum hver Don Quijote er? Og ef einhver þekkir titilinn eða
persónuna, veit hann þá að höfundur skáldsögunnar heitir Cervantes? Það er óvíst, en hér
gefst tækifæri til að nefna að bókin kom út 1605, að hún telst vera fyrsta nútíma
skáldsagan og hún hefur verið kjörin besta bók allra tíma af fremstu núlifandi
rithöfundum heims (við aldamót). Einnig er hægt að spyrja nemendurna hvort þeir hafi
heyrt orðasambandið „að berjast við vindmyllur“ og viti hvað það merkir (hér geta komið
upp ýmsar ranghugmyndir) – og að það er upprunnið í Don Quijote. Hugsanlega þekkja
þeir enska orðasambandið „windmills in one’s mind“ sem einnig á upphaf sitt í
skáldsögunni um aðalsmanninn sem las yfir sig af riddarasögum og hélt út í heiminn til
að frelsa hann, en misheppnaðist að mestu leyti.
14
Hér eru þjálfaðar lestraraðferðir. Textinn er raunverulegur og þarf að sjálfsögðu ekki að
skiljast frá orði til orðs. Frá og með 07.07.07 (7. júlí 2007) er tvennt í hinum
spænskumælandi heimi meðal sjö undra heims: Machu Picchu í Perú og Chichen Itzapýramídinn í Mexíkó.

Aukaverkefni
Í textanum „Clase de geografía“ (lesbók bls. 32) er litið á norrænu löndin með spænskum
augum. Kennarinn í textanum hefur ekki endilega rétt fyrir sér þegar hann tengir los
vikingos við Ísland eitt; í Svíþjóð og Danmörku voru einnig víkingar! Ferð Sigurðar
Jórsalafara til Spánar og Portúgals geta áhugasamir lesendur fræðst um í sögu Snorra
Sturlusonar, Saga Magnúsarsona, 4.–6. kafla, en um herferðir annarra norskra stórmenna
á sömu slóðum má lesa í Sögu Haraldssona, 17. kafla.
Á afritunarblaði 15 eru nokkrar tilvitnanir um Noreg sem sóttar eru í
landafræðibók frá 7. áratugnum handa spænskum 5. bekkjarnemendum. Þessar tilvitnanir
má nota sem aukaverkefni fyrir duglega nemendur eða alla þegar unnið er með
lestrarskipulag. Maður getur líka valið að nota aðeins þá síðustu, sem er aðeins lengri,
núna og hinar í tengslum við „El clima“ í U12.
***** SJÁ AFRITUNARBLAÐ 15, AFTAST Í ÞESSU SKJALI

Afritunarblað 15
Noruega
«La mayor parte del suelo está ocupado por altas montañas: Son los Alpes Escandinavos, que
se dividen en Montes Field al sur y Montes Kiolen al norte.»

«El clima es frío y húmedo, pero gracias a la corriente del Golfo, las costas pueden ser
habitadas mucho más allá del Círculo Polar, donde brilla el sol de medianoche.»

«El país es pobre en recursos y la agricultura apenas es posible.»

«Los noruegos, altos y rubios como sus vecinos daneses y suecos, pertenecen a la raza
germana, hablan noruego y son protestantes. Estos tres pueblos, igual que los finlandeses, son
pacíficos y gozan de un nivel de cultura muy elevado; el anafalbetismo apenas existe.
En el norte de Noruega, Suecia y Finlandia, más allá del Círculo Polar, habitan los lapones,
de raza amarilla, dedicados a la pesca.»

Criptograma – Unidad 4
Geografía
Getur þú fundið setninguna sem felst í töflunni? Hver bókstafur hefur sitt númer. Byrjaðu
á að koma fyrir þeim stöfum sem þú hefur fengið uppgefna. (Vísbending: Hér er talað um
Noreg og Svíþjóð).

LAUSN

BINGO DIALOGADO – Unidad 4

BINGO DIALOGADO – Unidad 4*
*Puede usarse a partir de la U1, pero se recomienda usarlo como repaso después de
la U4
El profesor lee estas preguntas, al azar, y marca qué preguntas ha leído, para no repetir. El alumno que
encuentre primero una respuesta adecuada en su tarjeta, tiene que leerla en voz alta. De esta manera el
profesor puede controlar que la respuesta es correcta. Hay muchas posibilidades de error. Por ejemplo:
“¿Cuántos hermanos tienes? - Cuatro, tres hijos y una hija”, “¿Cómo se llama tu hermano mayor? - Se
llama Alicia, como mi madre”. El primer alumno que haya cubierto tres respuestas en raya, horizontal,
vertical o en diagonal, ha ganado. Alternativa: Se puede continuar, y dejar que un número determinado de
alumnos consigan cantar bingo antes de acabar. Hay 20 tarjetas distintas. Si hay más alumnos en la clase, se
pueden dar dos copias de una o varias tarjetas.

Preguntas
¿De dónde eres?
¿De dónde son tus padres?
¿Dónde viven tus padres?
¿Cuántos años tiene Eduardito?
¿Cuántos años tienes tú?
¿Cuánto son nueve y seis?
¿Cómo te llamas?
¿Cómo se llama tu hermano mayor?
¿Cómo se llama tu hermana?
¿Cuántos hermanos tienes?
¿Cuántos hijos tiene usted?
¿Es gorda tu madre?
¿Es moreno tu hermano?
¿Es morena María José?
¿Cómo se llama tu padre?
¿Cómo se llama tu madre?
¿Trabajas o estudias?
¿Qué estudia Jorge?
¿Vives con tu familia?
Juan y tú sois de Granada, ¿verdad?
¿Cuánto son siete y dos?
¿Cuántos son seis y siete?
¿Andrés vive en una casa?
¿Dónde trabaja Claudia?

Tarjetas para copiar y recortar

Viven en San
Sebastián.

Me llamo Leonor.

En un hospital. Es
enfermera.

Tiene dos años y
medio.

Soy de Caracas.

Son trece.

Se llama Enrique,
como mi padre.

Mi madre es de
Madrid y mi padre de
Toledo.

No, es muy delgada.

No, vive en un piso

Se llama Alicia, como
mi hermana.

Tres, dos hermanos y
una hermana.

No, María José es
rubia.

Son nueve.

Sí, vivo con mis
padres y dos
hermanos.

Cuatro, tres hijos y
una hija.

Jorge estudia
derecho en
Salamanca.

Estudio medicina.

Sí, vivo con mis
padres y dos
hermanos.

Estudio medicina.

Jorge estudia
derecho en
Salamanca.

Son quince.

Me llamo Leonor.

Se llama Alicia, como
mi madre.

No, somos de Sevilla,
pero vivimos en
Granada.

Son trece.

En un hospital. Es
enfermera.

No, somos de Sevilla,
pero vivimos en
Granada.

Jorge estudia
derecho en
Salamanca.

Soy de Caracas.

No, vive en un piso

Tengo diecisiete
años.

Me llamo Leonor.

Mi madre es de
Madrid y mi padre de
Toledo.

Sí, vivo con mis
padres y dos
hermanos.

Se llama Enrique,
como mi hermano
mayor.

Cuatro, tres hijos y
una hija.

Jorge estudia
derecho en
Salamanca.

En un hospital. Es
enfermera.

Son nueve.

No, es muy rubio.

No, es muy delgada.

Soy de Caracas.

No, somos de Sevilla,
pero vivimos en
Granada.

Me llamo Leonor.

Estudio medicina.

No, es muy rubio.

No, es muy delgada.

Se llama Enrique,
como mi padre.

Tres, dos hermanos y
una hermana.

No, vive en un piso

Me llamo Leonor.

Jorge estudia
derecho en
Salamanca.

En un hospital. Es
enfermera.

Tres, dos hermanos y
una hermana.

No, somos de Sevilla,
pero vivimos en
Granada.

No, es muy rubio.

Se llama Alicia, como
mi madre.

No, vive en un piso

Sí, vivo con mis
padres y dos
hermanos.

Se llama Enrique,
como mi padre.

Cuatro, tres hijos y
una hija.

Estudio medicina.

Son quince.

Viven en San
Sebastián.

Cuatro, tres hijos y
una hija.

Son trece.

No, vive en un piso

Me llamo Leonor.

No, es muy rubio.

En un hospital. Es
enfermera.

Tengo diecisiete
años.

No, vive en un piso

Me llamo Leonor.

Se llama Enrique,
como mi padre.

Cuatro, tres hijos y
una hija.

Soy de Caracas.

Tres, dos hermanos y
una hermana.

No, María José es
rubia.

Son nueve.

Son trece.

Tengo diecisiete
años.

Se llama Enrique,
como mi hermano
mayor.

Estudio medicina.

Tiene dos años y
medio.

No, María José es
rubia.

Tres, dos hermanos y
una hermana.

No, somos de Sevilla,
pero vivimos en
Granada.

En un hospital. Es
enfermera.

Son nueve.

Clara estudia derecho Se llama Alicia, como
en Salamanca.
mi hermana.

Sí, vivo con mis
padres y dos
hermanos.

Me llamo Leonor.

No, es muy delgada.

No, es muy rubio.

Mi madre es de
Madrid y mi padre de
Toledo.

Estudio medicina.

Se llama Enrique,
como mi padre.

No, somos de Sevilla,
pero vivimos en
Granada.

Tiene dos años y
medio.

Tengo diecisiete
años.

Son quince.

No, vive en un piso

Viven en San
Sebastián.

En un hospital. Es
enfermera.

Se llama Enrique,
como mi padre.

No, María José es
rubia.

Cuatro, tres hijos y
una hija.

Sí, vivo con mis
padres y dos
hermanos.

No, es muy delgada.

Son nueve.

Tiene dos años y
medio.

Viven en San
Sebastián.

No, es muy rubio.

No, vive en un piso

Son quince.

Me llamo Leonor.

Son nueve.

Se llama Alicia, como
mi madre.

Jorge estudia
derecho en
Salamanca.

No, María José es
rubia.

Tres, dos hermanos y
una hermana.

No, es muy rubio.

Son trece.

No, vive en un piso.

Son trece.

Estudio medicina.

En un hospital. Es
enfermera.

Soy de Caracas.

Mi madre es de
Madrid y mi padre de
Toledo.

Viven en San
Sebastián.

Tiene dos años y
medio.

Tengo diecisiete
años.

Son quince.

No, es muy rubio.

No, María José es
rubia.

Se llama Enrique,
como mi hermano
mayor.

Se llama Alicia, como
mi hermana.

Estudio medicina.

Jorge estudia
derecho en
Salamanca.

Sí, vivo con mis
padres y dos
hermanos.

No, somos de Sevilla,
pero vivimos en
Granada.

Son nueve.

Tiene dos años y
medio.

Tengo diecisiete
años.

Son quince.

Me llamo Leonor.

Se llama Enrique,
como mi padre.

En un hospital. Es
enfermera.

Tres, dos hermanos y
una hermana.

Cuatro, tres hijos y
una hija.

No, es muy delgada.

Sí, vivo con mis
padres y dos
hermanos.

No, soy de Sevilla,
pero vivo en
Granada.

Son nueve.

Son trece.

No, vive en un piso.

En un hospital. Es
enfermera.

Soy de Caracas.

Mi madre es de
Madrid y mi padre de
Toledo.

Viven en San
Sebastián.

Tres, dos hermanos y
una hermana.

Cuatro, tres hijos y
una hija.

No, es muy delgada.

No, es muy rubio.

No, María José es
rubia.

Se llama Enrique,
como mi hermano
mayor.

Se llama Alicia, como
mi hermana.

Estudio medicina.

Jorge estudia
derecho en
Salamanca.

Soy de Caracas.

Mi madre es de
Madrid y mi padre de
Toledo.

Viven en San
Sebastián.

Tiene dos años y
medio.

Tengo diecisiete
años.

Son quince.

Me llamo Leonor.

Se llama Enrique,
como mi padre.

Se llama Alicia, como
mi madre.

5 ¿Dónde está todo?
Máltækin sem nefnd eru í „Aperitivo“ (lesbók bls. 35) eru á íslensku: Leitið og þér
munuð finna, að leita að nál í heystakki og Buscarle tres pies al gato. (e-ð um að reyna á
þolinmæðina eða reyna að sanna/reyna hið ómögulega).
Í U5 læra nemendur að hann/hana/það er lo og la. Kennarinn þarf að undirstrika
að þetta er beina andlagsmyndin. Margir myndu annars þýða „Veist þú hvar hann er?“
með ¿Sabes dónde lo está?“ Oft kemur í ljós hjá nemendum að þá vantar orð fyrir
hann/hún og það; eftirfarandi dæmi ætti að sýna að í spænsku eru orðin fyrir hann og það
ekki notuð sem frumlagsmynd: „¿Dónde está Pedro? Está (hann er) en casa. ¿Dónde está
el bolso? Está (hún er) aquí. ¿Dónde está el coche? Está (hann er) en el garaje.“

Libro de actividades. Svör, tillögur að lausnum og skýringar
1
Svarið við spurningunni í yfirskrift kaflans verður samantekt á öllu innihaldi textans:
„Todo está en el cuarto de baño.“
3
libro (ekki fjölskylduorð)
raro (ekki sögn)
tontería (ekki herbergi)
estudio (ekki lýsingarorð)
pues (ekki spurnarfornafn)
4
a No, no lo tengo.
b No, no la busco.
c No, no la busco.
d No, no lo veo.
e No, no la encuentro.
f No, no lo tengo.
5
Eva
Papá
Eva
Papá
Eva
Papá
Eva

Papá, ¿qué buscas?
Busco la cafetera.
Está en el armario.
¿En qué armario?
En el armario grande.
Sí, aquí está. ¿Quieres café?
No gracias, ahora no.

7A
Kennaradiskur 1: spor 38
Til þess að geta skilið símanúmer verða nemendur að hafa farið í gegnum tölurnar upp í
1000 (sjá Gramática §47.2)
Eftir að nemendur hafa einbeitt sér að tölunum getur kennarinn beðið þá um
leggja á minnið hvernig maður segir „farsími“ og „heimilissími“ líka. Á Spáni er
algengast að segja (teléfono) móvil um farsíma en í Rómönsku Ameríku er oft notað
(teléfono) celular.
Handrit að hlustunarprófi:
El número de teléfono móvil de Francisca Pérez García es el 951 26 50 38.
El número de teléfono móvil de José González Blanco es el 951 00 83 15.
El número de teléfono móvil de Isabel Montera Medina es el 970 35 36 60.
Julio Morales Rodríguez no tiene teléfono móvil. Su número de teléfono fijo es el 96 34 11
720.

8B
Landsnúmer: Ísland: (00) 354; Spánn: (00) 34

Aukaverkefni
Hægt er að lesa upp verkefnið, sýna það á glæru eða ljósrita og dreifa. Ef til vill ætti
kennarinn fyrst að fara í gegnum heiti reikniaðferðanna á spænsku hafi það ekki verið
gert áður:
Sumar – leggja saman (plús = más: 2 más 2 son 4)
Restar – draga frá (mínus = menos: 2 menos 1 es 1)
Multiplicar – margfalda (multiplicar por = sinnum: 2 por 2 son 4)
Dividir – deila (dividir entre = deila í: 4 (divido) entre 2 son 2)
***** SJÁ AFRITUNARBLAÐ 16, AFTAST Í ÞESSU SKJALI
Svar:
Svarið verður alltaf 5 (siempre dará 5).

Afritunarblað 16
El asombroso número entero
• Piensa en («hugsaðu um») un número del 1 al 99
• Multiplícalo por 2
• Suma 10
• Divide entre 2
• Resta al resultado el número que has pensado
• ¿El número final es …???
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6 ¿Cómo estás?
Aðalatriði í U6 er sögnin estar, með dæmum bæði um ¿cómo? og ¿dónde? Í
verkefnunum er lögð áhersla á að æfa estar í merkingunni „vera staddur á stað eða í
tilteknu ástandi“. Einnig er hér möguleiki að taka fyrir muninn á ser og estar.
Beygingarmynstur fyrir ser og estar er að finna í Minigramática (vinnubók bls. 45), svo
og í § 21 (vinnubók bls. 217).
„Aperitivo“ sýnir atriði (sjá teikningu á bls. 38 í lesbók) úr símaþætti á útvarpsstöð. Hér
eru kynnt tvö meginsvið estar í þessari kennslustund, um leið og sögnin ser er æfð út frá
því að segja hver maður er.

Libro de actividades. Svör, tillögur að lausnum og skýringar
2
Athugasemdir við orðasambönd í sólarrammanum:
¿Qué pasa? = Hvað er að gerast? Hvað er þetta? (þegar heilsast er)
¿Qué te pasa? = Hvað er að þér? (ef maður tekur eftir einhverju óvenjulegu hjá
viðkomandi.)
3
Elena está triste ...
Biðjið nemendur að setja saman þær fullyrðingar sem eru sannar í samhangandi setningu
í lokin: „Elená está triste porque no tiene vacaciones, porque está sola y porque su novio
está de vacaciones.“
Þeir geta einnig breytt röðinni á „þulunni“ og sagt t.d. „Elena está triste porque no
tiene vacaciones y está sola porque su novio está de vacaciones.“
4A
Ef kennarinn vill ekki nota tímann í að láta nemendur sjálfa leita að dæmum um notkun
ser í textanum, getur hann tekið afrit af svörunum hér að neðan (þar sem ser er merkt
með hálffeitu letri) og látið nemendur fara beint yfir í að þýða setningarnar.
Svörin við „Entrevista con Carmen“ eru einnig AFRITUNARSKJAL U6 aftast í þessu
skjali.

Entrevista con Carmen
Svör
MN Hola. ¿Cómo se llama usted?
CARMEN
Carmen. Me llamo Carmen. Pero usted no, por favor. ¡Tú!
MN
¿Eres de Granada?
Sí, soy de aquí.
CARMEN
MN
¿Vives aquí con tu familia?

CARMEN
MN
CARMEN
MN
CARMEN
MN
CARMEN
MN
CARMEN
MN
CARMEN
MN
CARME
CARMEN
MN
CARMEN
MN
CARMEN

MN
CARMEN
MN
CARMEN
MN

Sí, vivo aquí con mi marido y mis hijos. Soy la madre de Sergio.
Ah, sí, claro. Tienes muchos hijos, ¿no?
Sí, ¡tengo cinco! Aquí tengo una foto.
Son muy simpáticos. Tu hija mayor es rubia, ¿no?
Sí, Claudia es muy rubia. Mi hijo Sergio también es rubio como su padre.
Los otros son morenos como yo.
Y todos son altos, ¿no?
Sí, todos son bastante altos y delgados. Pero yo soy bajita y gordita.
No, qué va, no es verdad.¿Cómo se llama este chico?
Es Tomás, mi hijo mayor.
¿Cuántos años tiene?
Tomás tiene veinte, no, veintiún años.
¿Trabaja?
N No, estudia. Estudia derecho en la Facultad.
Tomás tiene veinte, no, veintiún años.
¿Trabaja?
No, estudia. Estudia derecho en la Facultad.
¿Tu hija también estudia?
No, trabaja. Es enfermera. Claudia es la única que trabaja. Los otros estudian.
Daniel estudia geología. Sergio es estudiante de bachillerato. La pequeña,
Andrea, es alumna de un colegio.
¿Cuántos años tiene?
Sólo tiene ocho años.
Muchas gracias por la información sobre tu familia, Carmen.
De nada. Adiós.
Adiós. Hasta luego.

4B
Hér getur kennarinn valið að gefa upp fjóra hópa: Uppruna, fjölskyldutengsl, lýsingu
eiginleika og útlit, starf.
Lausn
MN:
Eres de Granada? (uppruni)
CARMEN: Sí, soy de aquí (uppruni)
CARMEN: ... Soy la madre de Sergio (fjölskyldutengsl)
MN:
Son nuy simpáticos. (lýsing á eiginleika) Tu hija mayor es rubia, ¿no?
(lýsing á útliti)
Carmen
Sí, Claudia es muy rubia. Mi hijo Sergio también es rubio como su padre. Los
otros son morenos como yo. (lýsing á útliti)
MN: Y todos son altos, ¿no? (lýsing á útliti)
Carmen
Sí, todos son bastante altos y delgados. Pero yo soy bajita y gordita (lýsing á
útliti)
MN:
No, qué va, no es verdad (SER + nafnorð sem segir hvað eða
hvernig eitthvað er)
Carmen
Es Tomás, mi hijo mayor.( fjölskyldutengsl)
CARMEN: Es enfermera. Claudia es la única que trabaja. … Sergio es estudiante
de bachillerato. La pequeña, Andrea, es alumna de un colegio (starf)

5
Í þessu verkefni er mikilvægt að nemendur þýði með öðrum orðum/orðasamböndum en
að vera þar sem mögulegt er, þannig að þeir venjist því. Ef ekki er hætt við því að öll
ser/estar tilvik verði skýrð með varanlegt/breytilegt (sem á aðeins við þar sem ser/estar
stendur með lýsingarorði).
Tillögur að þýðingu:
a Hvernig líður þér? Mér líður vel, takk
b Hvar er Argentína? Hún er sunnarlega í Rómönsku Ameríku.
c Hvar eru foreldrar þínir? Þau eru á Spáni, í fríi. (Þau eru í fríi á Spáni.)
d En heppin! Hvernig hafa þau það? Mjög gott. Þau eru ánægð af því þau eru í fríi.
e (Í símann:) Hvar eruð þið? Við erum heima hjá Önu.
f Hvernig hefur Ana það?

8
a ¿Qué buscas?
b Mi bolso. No lo encuentro.
c ¿Sabes dónde está?
d Creo que está en la cocina.
e ¿Dónde está Pedro?
f Está en su habitación.
g ¿Está enfermo?
h No sé. Pedro, ¿dónde estás?
i Estoy aquí.
j ¿Tienes dolor de cabeza?
k No, estoy bien. Leo el periódico./Estoy leyendo el periódico.
(Takið eftir að síðasta setningin er málfræðilega rétt bæði í nútíð og lýsingarhætti nútíðar
en hið síðarnefnda ber að nota frekar. Flestir nemendur hafa ekki lært lýsingarhátt nútíðar
ennþá en kennarinn getur hvatt þá sem kunna hann til að nota hann.)

9
a Buenos Aires es una ciudad bonita, pero está muy lejos.
b ¿Cómo está usted, Sr. García? Estoy muy bien, gracias.
c David es estudiante. Tiene muchos exámenes ahora, y está muy cansado.
d Paula es mi hermana. Es abogada y está aquí de vacaciones.
e ¿Cómo es Paula? Es alta y morena. También es muy simpática y divertida.
f ¡Tu vecino es muy guapo! ¿Es extranjero? No, es español, pero su madre es sueca.
g ¿Tú eres de Madrid? No, yo soy de Baiona. ¿Dónde está? Está en Galicia. Es un pueblo
pequeño.
h ¿Cómo estás hoy, Teresa? Estoy un poco enferma todavía, tengo dolor de cabeza.
Nemendur má hvetja til að þýða setningarnar og reyna að skýra hvers vegna eigi að nota
líka ser/estar.

10
Nemendadiskur: spor 8
Hlustunartexti: „La llamada telefónica“
Juan ¡Gloria!
Gloria Estoy aquí, Juan. ¿Qué pasa?
Juan Teléfono para ti.
Gloria ¿Para mí? Si es Juan, no estoy en casa.
Juan No, no es Juan. Es tu amiga Carla.
Gloria Ah, qué bien. (Pausa) ¿Carla? Soy Gloria. ¿Qué tal, chica? ¿Cómo estás?
Carla Pues ... no muy bien. Tengo dolor de cabeza y mañana tenemos examen de inglés. Y
ya sabes que yo sé muy poco inglés.
Gloria ¿Por qué no llamas a Carolina? Su padre es inglés y ella habla muy bien.
Carla No están. Están todos de vacaciones en Londres. Y tú, ¿tienes mucho trabajo ahora?
Gloria Sí, chica, un horror. Mañana tengo examen de geografía. ¿Tú sabes cuántos habitantes
tiene Londres?
Carla ¿Londres? Sólo sé que en Londres hablan inglés ... Uy, mi inglés. Voy a estudiar.
Adiós, Gloria.
Gloria Adiós, Carla. Hasta mañana.

13
Verkefnið er æfing í sagnmyndum þó að það sé frekar opið. Sumum nemendum kann að
finnast það erfitt. Kennarinn verður að vekja athygli á því að nemendur eiga að velja fyrst
þær setningar sem Roberto segir og síðan skrifa sömu setningar í þriðju persónu eintölu:
Roberto está muy mal porque
... tiene dolor de cabeza.
... tiene 30 años y no tiene novia.
... estudia mucho, pero no sabe nada.
... tiene fiebre.
... sus amigos tienen vacaciones y él no.
... su casa es muy pequeña y muy triste.
... está solo.
... tiene muchos problemas.
... no encuentra las llaves de casa.
... trabaja en un hotel en Benidorm y no habla inglés.

14
a Porque allí hay una universidad muy famosa. Es la universidad más antigua de España.
b Van a la Plaza Mayor.
c Hablan catalán.
d Hablan dialectos del catalán en las Islas Baleares (Mallorca, Ibiza y Menorca), y también en
el País Valenciano (Valencia y Alicante).

Afritunarblað U6

Entrevista con Carmen
MN Hola.
CARMEN
MN
CARMEN
MN
CARMEN
MN
CARMEN
MN
CARMEN
MN
CARMEN
MN
CARMEN
MN
CARMEN
MN
CARMEN
CARMEN
MN
CARMEN
MN
CARMEN

MN
CARMEN
MN
CARMEN
MN

¿Cómo se llama usted?
Carmen. Me llamo Carmen. Pero usted no, por favor. ¡Tú!
¿Eres de Granada?
Sí, soy de aquí.
¿Vives aquí con tu familia?
Sí, vivo aquí con mi marido y mis hijos. Soy la madre de Sergio.
Ah, sí, claro. Tienes muchos hijos, ¿no?
Sí, ¡tengo cinco! Aquí tengo una foto.
Son muy simpáticos. Tu hija mayor es rubia, ¿no?
Sí, Claudia es muy rubia. Mi hijo Sergio también es rubio como su padre. Los
otros son morenos como yo.
Y todos son altos, ¿no?
Sí, todos son bastante altos y delgados. Pero yo soy bajita y gordita.
No, qué va, no es verdad.¿Cómo se llama este chico?
Es Tomás, mi hijo mayor.
¿Cuántos años tiene?
Tomás tiene veinte, no, veintiún años.
¿Trabaja?
No, estudia. Estudia derecho en la Facultad.
Tomás tiene veinte, no, veintiún años.
¿Trabaja?
No, estudia. Estudia derecho en la Facultad.
¿Tu hija también estudia?
No, trabaja. Es enfermera. Claudia es la única que trabaja. Los otros estudian.
Daniel estudia geología. Sergio es estudiante de bachillerato. La pequeña,
Andrea, es alumna de un colegio.
¿Cuántos años tiene?
Sólo tiene ocho años.
Muchas gracias por la información sobre tu familia, Carmen.
De nada. Adiós.
Adiós. Hasta luego.

7 América Latina (1)
Í þessari kennslustund er kynnt þriðja sögnin um það að vera, sem er hay. Kennarinn á að
leggja áherslu á nemendur komist langt með að skilja notkun þessarar óreglulegu sagnar,
með því að þýða hana með „það er, það er til“. Nemendur sem kunna úr öðrum málum
orðasambönd eins og there is/there are, il y a, es gibt eða c’è/ci sono fá hjálp við að finna
réttu orðasamböndin á íslensku.
Textinn í kennslustundinni er saminn með mörgum gegnsæjum orðum svo að
auðveldara sé að skilja hann.
Kennslustundin býður upp á smáverkefni um Rómönsku Ameríku þar sem
nemendur geta tekið fyrir land og fundið íbúafjölda, höfuðborg, tungumál, þjóðerni íbúa
o.fl. Það ætti að vera mögulegt að kynna flestar upplýsingarnar á spænsku. Því ekki að
byrja á „La capital se llama ... “ og láta giska á landið.
Libro de actividades. Svör, tillögur að lausnum og skýringar
3
Í þessu verkefni er markmiðið að nemendur læri muninn á ákveðinni og óákveðinni mynd
fornafnsins og að hay er notað með óákveðna forminu. Einnig er mikilvægt að kennarinn
undirstriki að sögnin hay er ávallt eins, stendur í 3. persónu eintölu.
4
a ¿Sabes cómo se llama la capital de Paraguay?
b Es una pregunta difícil. Creo que se llama La Paz.
c No, no es correcto. La Paz es la capital de Bolivia. La capital de Paraguay se llama
Asunción.
d Otra pregunta: ¿Qué es Buenos Aires?
e ¡Es fácil! Es la capital de Argentina.
f ¿Sabes dónde está Buenos Aires?
g Sí, Buenos Aires está en el noreste del país, en la costa.
5
Nemendadiskurinn: spor 9
Hlustunartexti: „Buscar el periódico“
Ana
Padre
Ana
Padre
Ana
Padre
Ana
Padre
Ana

Oye, papá, ¿dónde está el periódico de ayer? No lo encuentro.
Está en el salón, ¿no? En el revistero que está al lado de la televisión.
Tu madre siempre pone los periódicos allí.
Pues no, allí no está.
¿Y en el comedor?
No. En el comedor hay un periódico, pero es el de hoy.
Yo necesito el periódico de ayer.
¿Por qué? Tú nunca lees el periódico, Ana. No te interesa ni la política ni el
deporte.
¡Pero la música sí! En el periódico de ayer hay un artículo sobre Juanes.
¿Juanes? ¿Quién es Juanes?
Hombre, papá, ¿tú no sabes quién es Juanes? Es mi cantante preferido. Es de
Colombia pero ahora está en España y en el periódico de ayer hay una lista de

todos los conciertos que van a organizar este año. Ah, aquí está el periódico.
En la mesa de la cocina. A ver. ¿Dónde está ese artículo? Página siete …
¡Qué guay! 13 de noviembre, concierto en Salamanca. ¡Juanes viene a
Salamanca! Papá, necesito dinero para el billete.
6A
Hér eru tillögur að lausn verkefnisins til þess að gera textann betri, hann renni betur og sé
í meira samhengi:
México está en el sur de América del Norte. La capital se llama (la) Ciudad de México y
está en el centro del país. Tiene 20 millones de habitantes. También hay muchos
(muchísimos) coches en la ciudad, y por eso hay mucha contaminación. (Eller: …y por
eso la contaminación es un problema grande.)
Gefa þarf upp orðasambandið por eso („þess vegna“).
Kennarinn getur spurt nemendurna hvað sé óvenjulegt við ritun og framburð heitisins
México samkvæmt því sem þau hafa lært um framburð (bókstafurinn x = hljóðið [ks],
ekki „ræskihljóð“). Spyrðu þá hvers vegna þeir haldi að México sé skrifað með x þegar
orðið ætti samkvæmt framburði að vera skrifað með j. Gefðu þeim einfalda skýringu í
lokin, t.d. að þetta tengist indíánamálum og spænskri málsögu. Nafn landsins er
upprunnið í máli indíána og á nýlendutímabilinu skrifuðu Spánverjar það hljóð, sem mest
líktist hljóði indíánamálsins, með x. Síðar varð þetta sama hljóð ritað með j. Báðir
rithættirnir (México og Méjico) eru nú viðurkenndir en í México er x frekar notað.

Vissir þú að ...
No se conoce con certeza el origen del nombre de México, pero la hipótesis más aceptada
sugiere que proviene de los vocablos de la lengua náhuatl metztli («luna»), xictli
(«ombligo, centro») y -co (sufijo adverbial de lugar). Así, el nombre de México significa,
según esta hipótesis, «lugar en el centro de la luna» o «lugar en el lago de la luna», que
fue uno de los nombres mexicas del lago de Texcoco. Algunos autores que se han
dedicado al estudio de la cultura mexica afirman que estos significados podrían traducirse
simbólicamente con ‘centro del mundo’.
Otra hipótesis vincula el nombre del país con el del dios Mexi (esta x se pronuncia
en náhuatl como la del grupo consonántico sh en inglés, o ch en francés). Mexi era el
nombre que los mexicas daban a su dios tutelar, Huitzilopochtli, de modo que, añadiendo
a mexi el sufijo -co, tenemos «lugar donde vive Huitzilopochtli».
La época colonial, la x representaba en español el sonido [Ú], que más adelante
cambió por el que actualmente tiene la j, como en Ximena. Por esa razón, algunos autores
españoles escriben el nombre del país como Méjico, que es aceptado por la Real
Academia Española.
Sin embargo, la única grafía considerada correcta por los mexicanos, y preferida por la
gran mayoría de los hispanohablantes, es «México».
(Úr „Palabra del día“, http://www.elcastellano.org/palabra.html.)

8
Eldfjallið Cerro Llullaillaco liggur á landamærum Argentínu og Chile. Ef þið leitið að
„Cerro Llullaillaco“ á netinu kemur margt upp, m.a. kort og myndir af svæðinu.
Einhverjir kunna að vita að ríki Inkanna var stærsta ríkið á meginlöndum Ameríku. Á
fyrri helmingi 16. aldar náði það frá núverandi landamærum Ecuador og Kólumbíu til Río
Maule í Chile.

Reflexión unidades 4 a 7
Í „Reflexión“ er mikilvægt að þeir nemendur sem hafa unnið illa eða hafa af öðrum
ástæðum orðið á eftir og merkja við „nei“ á eyðublaðinu, fái hjálp við að koma þessu í
orð og við að skuldbinda sig til að gera áætlun um að vinna upp.
Í „Para tu diario“ getur kennarinn bætt við eftirtöldum orðasamböndum:
estar sentad@ sitja
estar acostad@ liggja
estar de pie standa

Aukaverkefni
1
Eyðutextinn í afritunareyðublaði 17 er tilraun til að efla meðvitund nemenda um hvernig
alþjóðleg orð verða spænsk. Er orðið cultur, culturo eða cultura og problem, problema
eða problemo? Hver punktur samsvarar einum bókstaf, t.d. „La cult ... hispanoamericana.“ Kennarinn á að minna nemendur á að þeir verði að huga að samræmi í
beygingu.
***** SJÁ AFRITUNARSKJAL 17, AFTAST Í ÞESSU SKJALI
Svar
La cultura latinoamericana es muy diferente de la cultura española. El llamado «Realismo
mágico» de la literatura latinoamericana, por ejemplo, tiene su base en la cultura y las
tradiciones de los indios. La música y los bailes combinan elementos indios, africanos y
españoles. La comida es también una mezcla de las tradiciones del «nuevo» mundo y del
antiguo.
América Latina es un mundo fascinante. Pero no es un paraíso. La democracia no
funciona bien en todos los países. Hay grandes problemas económicos, como en todos los
países del tercer mundo. Hay gente enormemente rica, y gente que vive en la pobreza
absoluta.
2
***** SJÁ AFRITUNARSKJAL 18, AFTAST Í ÞESSU SKJALI

3
***** SJÁ AFRITUNARSKJAL 19, AFTAST Í ÞESSU SKJALI

Afritunarskjal 17

La cult ___________ latinoameri ___________ es muy difer
___________ de la cult ___________ españ ___________. El
llamado «Reali ___________ mág ___________ » de
la literat ___________ latinoameri , por ejem ___________, tiene su
base en la cult ___________ y las tradi ___________ de los indios.
La mús ___________ y los bailes comb ___________ elem
___________ indios, afri ___________ y espa ___________.
La comida es también una mezcla de las tradi ___________ del
«nuevo» mundo y del anti ___________.
América Latina es un mundo fascin ___________. Pero no es un
para ___________. La demo ___________ no funci ___________
bien en todos los países.
Hay grand ___________ probl ___________ económ ___________,
como en todos los países del tercer mundo. Hay gente enorme
___________ rica, y gente que vive en la pobreza abso
___________.

Afritunarskjal 18
Farið aftur í söngvakeppnina „Latinavisión“ á bls. 14 í vinnubókinni. Búið nú til ykkar
eigin söngvakeppni. Skiptið ykkur niður í 6–7 hópa, veljið land sem hver er fulltrúi fyrir
og veljið lag. Best er að lögin séu frá spænskumælandi landi. Ef þið hafið ekki lög sjálf
getið þið kannski fengið lánuð lög hjá kennaranum? Spilið lögin, hver hópur gefur svo
stig, þið lesið upp stigin og leggið þau saman á blaðinu. Það lag sem fær flest stig getið
þið kannski unnið meira með í bekknum/hópnum? Um hvað er textinn? Hvað getið þið
fundið um þann eða þá sem syngja?
Países

Puntos

Países

Puntos

Afritunarskjal 19
Bocata cultural
Flestum er kunnugt að í Bandaríkjunum eru fjölmargir innflytjendur frá Rómönsku
Ameríku. Færri vita að stór svæði í sunnanverðum og vestanverðum Bandaríkjunum voru
upprunalega hluti af Mexíkó. Í byrjun 19. aldar hófu enskumælandi innflytjendur að
streyma til Texas sem þá var mexíkóskt hérað. Árið 1845 var Texas innlimað í
Bandaríkin. Það leiddi til stríðsins milli Mexíkó og Bandaríkjanna (1846–47) sem lauk
með því að Mexíkó þurfti að afsala sér Nýju-Mexico, Colorado, Arizona, Utah og
Kaliforníu til Bandaríkjanna gegn bótum að upphæð 15 milljónir dollara. Þar með var
landsvæði Mexíkó minnkað um helming, þótt aðeins u.þ.b. eitt prósent íbúa landsins
byggi í svæðunum sem það lét af hendi. Margir hinna spænskumælandi íbúa hafa haldið
tungumáli sínu og menningu til þessa dags, jafnvel þó að los chicanos hafi ekki alltaf
verið meðhöndlaðir af virðingu af hinum enskumælandi meirihluta.

8 Comprar cosas
«Aperitivo» undirbýr nemendur bæði í þemanu í kennslustundinni og nokkrum
aðalorðum. Þegar þeir hafa að auki skoðað myndina á bls. 45 í LB, ættu þeir að ráða vel
við sjálfan textann í tímanum.
Það getur einnig verið til bóta að lesa fyrirfram „Tapas culturales“ (LB bls. 47-48), þar
sem þessi texti fjallar um sama þema og textinn í kennslustundinni. Þannig mun
menningarfræðslan virka eins og fyrirlestur. Það er sjálfsagt líka kostur ef til eru tímarit
og blöð frá spænskumælandi löndum sem kennarinn getur komið með í tímann.
Nýjar mikilvægar sagnir í tímanum eru ir og querer.
Kiosko, kiosco, quiosco eru allt vel þekktir rithættir á orðinu „sjoppa“. Algengasti
rithátturinn núna er samt kiosco. Hægt er að varpa fram spurningu sem tengist hljóð- og
skriftarmyndinni hér og minna nemendur á að bókstafurinn k sé yfirleitt ekki notaður í
spænsku; hann kemur bara fyrir í orðum sem eru af öðrum uppruna (kilo, kilómetro
o.s.frv.) en [k]-hljóð er skrifað á spænskan hátt sem: quisco, en undanfarin ár hefur
rithátturinn að skrifa með k (kiosco/kiosko) sótt á.
Í afþreyingariðnaðinum, sérstaklega í tónlist og annarri unglingamenningu, verður æ
algengara að nota bókstafinn k, tilhneiging sem eykst eftir að sms og spjallmálið verður
algengara. Orðið qué verður til dæmis að ke eða bara k í þessum málafbrigðum.
Libro de actividades. Svör, tillögur að lausnum og skýringar
1B
Claudia va al kiosco, al supermercado, a la perfumería y al estanco.
2A
a ¿Tienes el periódico de hoy?
b No, éste es el periódico de ayer.
c ¿No tenemos el periódico de hoy?
d Sí, pero no sé dónde está.
e ¿Adónde vas?
f Voy al centro.
g ¿Para comprar algo?
h No, no tengo dinero. Mi amigo y yo vamos al café. (Voy al café con mi amigo). Él (me)
invita. / Invita él.
2B
1 Vivimos en el centro en un piso grande. 2 Estamos muy contentos con el piso. 3 Yo
trabajo en un banco y Lola trabaja en la universidad. 4 Tenemos dos hijos/niños y mucho
dinero. 5 Pronto vamos de vacaciones a Alicante.

3
ALHACEDJGASLEESDLKFJLKSDVOYJVEOZDFMGL
HAGOSDFKLSDJTIENENADFGLAVANDSALGO COMPROASDL
GKHACESDFGTENEMOSALGDKSABESFSALENRREIR
5B
Ef skólinn á blöð og tímarit á spænsku er hægt að útbúa sjoppu í kennslustofunni og láta
nemendur sjálfa ákveða hvað þeir ætla að kaupa. Látið þá kaupa tvo eða þrjá hluti þannig
að seljandinn þurfi að reikna út tölur. Viðskiptavinirnir þurfa að sjálfsögðu að telja líka!
Ef á að útfæra hugmyndina þannig að nemendur borgi með 5- eða 10-evruseðlum, er
hægt að sýna þeim hvernig þeir orða hlutina þegar þeir reikna út og gefa til baka.
Kennarinn getur afgreitt í nokkur skipti áður en nemendurnir taka við hlutverkinu.
Kioskero
Cliente
Kioskero
Kioskero
Cliente
Kioskero
Cliente

Son 6 euros en total
Tenga 10 euros
Y 4 de vuelta. Tenga.
2 euros y 3 euros con 50 son 5 con 50, por favor.
Muy bien. Aquí tiene 10 euros.
Diez menos cinco con cincuenta … Son cuatro euros con cincuenta de
vuelta. Tenga.
Gracias.

6
Þetta er lestur þar sem ekki er ætlast til að nemendur geti skilið allt í útdrættinum.
Tilgangurinn er að þeir læri að leita eftir hlutum eins og lykilorðum, orðum og nöfnum
sem þeir þekkja aftur og nái á þann hátt að tengja rétta yfirskrift við mismunandi
textaúrdrætti. Að lokum eiga nemendurnir að setja fram tilgátu um efni textans. Á
afritunarblaði 20 finnur kennarinn skema sem getur auðveldað nemendum vinnuna við
verkefnið. Afritunarblað 21 inniheldur niðurstöðuna.
***** SJÁ AFRITUNARBLAÐ 20, AFTAST Í ÞESSU SKJALI
***** SJÁ AFRITUNARBLAÐ 21, AFTAST Í ÞESSU SKJALI
Eftir þetta verkefni er hægt að nota textabútana til að greina í sundur vinnuna á eftir með
því að gera eins og lagt er til í verkefni 7 (Vinnubók bls. 58). Eitthvað af textunum er
hægt að nota til að vinna meira og betur með síðar í kennslunni. (Í tengslum við “Bocata
cultural) um íþróttir í U10, getur verið eðlilegt að fara aftur í texta 1 og 4 í verkefni 6. Í
tengslum við U19 er hægt að horfa meira á texta 8 um heimsins stærstu tölvumessu og
kannski leita að einhverju fleira á netinu.).
Einnig er hægt að vinna með textabútana eins og er kynnt er í vinnubókinni, það er að
afrita þá, klippa hver frá öðrum og gera það sama með fyrirsagnirnar. Síðan fá einhverjir
nemendur textabúta og aðrir fá fyrirsagnir og nemendur verða að reyna að finna “hverjir
aðra”. Þegar þeir hafa lokið þessu þurfa þeir að setja fram efnið og reyna að skilja meira
af textanum.

Athugasemdir við nokkur af textaágripunum:
Texti 1: Fernando Alonso er þekktasti ökumaður Spánar í Formúlu 1. Textaútdrátturinn
er úr viðtali í tilefni 24 ára afmælis hans 2005. Hann segir að ósk sín um að verða
heimsmeistari væri besta afmælisgjöfin. Hann fékk ósk sína um heimsmeistaratitilinn
uppfyllta það árið.
Texti 2: Hér þurfa nemendur hvatningu til að athuga sérstaklega skáletrið, eitthvað sem
bendir á að textinn fjallar um titil. Og þá munu þeir sjálfsagt þekkja orðið aftur, einnig
þar í skáletri, í fyrirsögn H.
Texti 3: Þetta er texti sem gefur fæstar vísbendingar um skilning og samsetningu texta og
fyrirsagnar, svo hér kemur útilokunaraðferðin að góðum notum (þegar hinir bútarnir og
fyrirsagnirnar þekkjast er hægt að tengja saman þá tvo sem verða eftir að lokum).
Titillinn sem passar – C – er með vísbendingu í skáletruninni (sem gefur til kynna
titilinn), en það er ekki öruggt að nemendum takist að tengja þetta við orð eins og
película, cineasta og comedia í textaútdrættinum.
Texti 4: Hér munu nemendur sjá að nafnið Sergio Ramos er líka í einni fyrirsögninni. Þar
að auki munu fótboltaáhugamenn örugglega hafa heyrt um þennan leikmann og að öllum
líkindum munu þeir líka þekkja Inter de Milán. Á þennan hátt munu þeir ná þemanu. Hér
getur kennarinn sagt frá því að orðið Madrid sem kemur fyrir í fyrirsögn og texta tengist
ekki borginni Madrid, heldur fótboltafélaginu Real Madrid. Dagsdaglega kalla þeir sig “el
Madrid”. Sergio Ramos var keyptur af Real Madrid frá félaginu Sevilla sumarið 2005. La
Selección = landsliðið (eiginlega: la selección nacional).
Texti 5: Þessi getur líka verið svolítið erfiður, en ef nemendur beina athyglinni að
huracán og evacuación masiva, ættu einhverjir að finna út náttúruhamfarir og stórslys,
sérstaklega ef þeir tengja þetta við svæðin sem eru nefnd. Þá geta þeir tengt þetta við
México í titli E og costas og kannski geta þeir líka notað það sem þeir vita um heiminn
og skilið að “Emily” er nafn á fellibyl.
Texti 6: Hér gefur orðið turismo svarið næstum strax þar sem það er í fyrstu setningunni í
textanum og í viðkomandi fyrirsögn.
Texti 7: Hér þurfa nemendur að þekkja aftur „tóbaksorð“ úr textanum í tímanum, bæði í
textanum og í tilheyrandi fyrirsögn.
Texti 8: Þessi er ekki auðveldur við fyrstu sýn en ef nemendurnir líta neðar í textann
munu þeir þekkja aftur orðið ordenador (sem er að finna bæði í texta og titli). Ef einhver
veit hvað ordenador þýðir munu þeir einnig fá vísbendingu gegnum orðin internet og
internautas. (Orðið teckies er ekki spænskt heldur er notað töluvert í kringum tölvunörda
eða því um líkt.)
Aukaverkefni
***** SJÁ AFRITUNARBLAÐ 22, AFTAST Í ÞESSU SKJALI

Afritunarblað 20
Titulares

A
Sergio Ramos. El Madrid lanza la
ofensiva final con el dinero de la venta
de Samuel.
B
Un turismo que funciona.

C
David Trueba rueda Bienvenido a casa.

D
Locos por el ordenador.

E
El «Emily» se dirige a las costas de
México con más fuerza.

F
«El título mundial es mi deseo de
cumpleaños».

G
El tabaco engancha a 200.000 menores
en España

H
TVE graba la telecomedia Mujeres.

Textos
(setjið inn tölu á
textaútdráttinn)

Tema
(skrifið stikkorð)

Afritunarblað 21
Titulares

Textos
(setjið inn tölu á
textaútdráttinn)
4

Tema
(skrifið stikkorð)

6

Ferðamennska á Spáni

C
David Trueba rueda
Bienvenido a casa.

3

Kvikmyndir, bíó

D
Locos por el ordenador.

8

Gagnaþing, -safn

E
El «Emily» se dirige a las
costas de
México con más fuerza.

5

Náttúruhamfarir

F
«El título mundial es mi
deseo de Fernando Alonso
cumpleaños».

1

Akstursíþróttir (formúla I)
Fernando Alonso –
afmælisdagur

G
El tabaco engancha a
200.000 menores en España

7

Reykingar ungmenna á
Spáni

H
TVE graba la telecomedia
Mujeres.

2

Sjónvarpsþáttaröð

A
Sergio Ramos. El Madrid
lanza la ofensiva final con
el dinero de la venta de
Samuel.
B
Un turismo que funciona.

Fótbolti (fútbol)

Afritunarblað 22
1
Skrifaðu það sem þér finnst persónurnar á listanum vanta og farðu síðan í gegnum
spurningarnar og svörin ásamt félaga.
¿Qué necesitan?
Dolores
Óscar
Tú y Pepe
Mi gato
Tú y yo
Los hijos
Conchita
Pepe y Pepa

Vacaciones
sardinas
tabaco
dos litros de leche
la llave del coche
un trabajo
el periódico de hoy
250 euros

2
Skrifaðu samtal milli þín og Sebastíans. Notaðu þessar upplýsingar: Þú ert á ströndinni í
Fuengirola og ferð að spjalla við Sebastián. Hann er frá Mallorca en er í fríi í Sevilla með
móður sinni. Hann er 22 ára og á systur sem er 18 ára. Þau eru með nokkrum vinum
sínum (unos amigos). Á morgun halda þau til Palma.

9 Hacer planes
Tíminn fjallar um vikudaga, athafnir og starfsemi. Þegar nemendur hafa lesið textann í
lesbókinni (bls. 49-50) geta þeir fyllt inn í vikuáætlun Sergios, sjá afritunarblað 23, aftast
í þessu skjali.
Mörg verkefni fjalla um sama þemað (ákveða eitthvað, koma með andmæli, ná
samkomulagi), en á mismunandi sviðum. Verkefni 8 er víkkuð útfærsla á verkefni 2.
Nemendur geta lagt inn önnur tilsvör og duglegir nemendur geta búið til enn persónulegri
samtöl. Sumir munu eiga nóg með verkefni 2 en aðrir geta kannski farið beint í verkefni
8.
Spænskar myndir geta verið þema til að taka upp í sambandi við þennan tíma. Báðar
myndirnar á bls. 49 og plakatið á bls. 51 í LB er hægt að nota til að tala um Almodóvar
og “Bocata cultural” (lesbók bls. 51) inniheldur miklar upplýsingar ásamt spurningum
fyrir nemendur.
Leikararnir sem eru með Almodóvar á myndinni á bls. 49 eru Lola Dueñas, Penélope
Cruz (með slæðu) og Yohana Cobo. Myndin er frá tökum á kvikmyndinni Volver.
Titillinn Volver er sóttur í samnefnt lag eftir Carlos Gardel og Alfredo le Pera. Þessi
flamenco er leikinn í mismunandi útgáfum og finnst á netinu. (Penélope Cruz í hlutverki
Raimundu syngur lagið í myndinni.)
Hér er viðlagið:
Volver,
con la frente marchita,
las nieves del tiempo
platearon mi sien.
Sentir,
que es un soplo la vida.
que veinte años no es nada,
que febril la mirada
errante en las sombras
te busca y te nombra.
Vivir,
con el alma aferrada
a un dulce recuerdo,
que lloro otra vez.
Þegar leitað er á netinu gætu fundist margir textar um myndina sem hægt væri að nota
núna eða síðar í náminu.
9. bls. 2

Libro de actividades. Svör, tillögur að lausnum og skýringar
1
Sagnmyndirnar eru settar upp lárétt þannig að auðveldara verði að sjá hvernig þær
beygjast. Nemendur ættu að geta bent á sagnmyndir sem eru oft óreglulegar.

2
– Carmen, ¿quieres/puedes ir al centro esta tarde?
– Es difícil, tengo mucho trabajo.
– ¿Puedes mañana?
– No, mañana no puedo salir.
– Entonces puedes salir el sábado.
– No, el sábado mi madre y yo hacemos siempre la compra de la semana.
– Entonces, ¿qué día podemos quedar para ir juntos al centro?
3
Él
Ella
Él
Ella
Él
Ella

es mi coche
es nuestro dinero
es nuestra casa
son tus amigos
es tu madre
es mi madre

4
Hér þyrfti að minna nemendur á að þeir þurfi að spyrja og svara á spænsku, t.d. svona:
¿Cómo se dice kaupa en español? No sé, no recuerdo. / Se dice «comprar». ¿Sabes cómo
se dice si en español? No, no lo sé. / Sí, lo sé, se dice «decir». ¿Cómo es se en español?
Es «ver». / No estoy segur@, ¿es «ver»?

5A
a ¿Quieres ir al cine el martes a las siete?
b No, el martes estoy ocupad@. Pero estoy libre el jueves por la tarde.
c Yo no.
d El jueves tengo una reunión importante en la oficina. Pero el miércoles no tengo planes.
e ¡Estupendo! Entonces salimos el miércoles.
5B
Nemendur sem fletta upp á orðinu da í orðabókum þegar þeir eiga að þýða svar e í
verkefni 5A, verða að taka afstöðu til hvort þeir eru að leita að samtengingunni da eða
atviksorðinu da.
Góð dæmi um ónákvæma notkun á orðabók og skort á þekkingu um orðflokka er sagan
um nemendur sem áttu í prófi að fletta upp á dýrum og vissu ekki hvort þeir ættu að nota
orðið caro eða animal. Nemendur þyrftu líka að fá að heyra hvort prófdómarar hafi skráð
orðasambönd eins og *él vagabundo (fyrir “karlkyns flæking”) og *ella cordero (fyrir
“kvenkyns lamb”). Rannsóknir hafa sýnt að það er þessi gerð af villu (ásamt skorti á
tengslum í texta) sem skapar hin raunverulegu stóru vandamál í skriflegri framsetningu.
Góð vinnubrögð í notkun orðabóka eru þess vegna mikilvæg til að forðast villur af þessu
tagi.
6
Verkefnið snýst um orðaforða um að hittast, fara út, ákveða hluti og þess háttar.
Sagnirnar salir og quedar eru mikilvægar. Takið einnig eftir óformlegum (næstum ekki
réttum) setningum í samtali 2 (“A tomar un bocata …”). Þessi setningargerð er mikið
notuð af ungu spænsku fólki. Réttari gerð myndi vera “¿Vamos a tomar un bocadillo (un
bocata) e ir al cine?”.
7 A-C
Þetta er verkefni sem verður opnara í hverjum þætti. C-verkefnið er næstum alveg frjálst
verkefni í samskiptum þar sem mikilvægt er að nemendur þekki ekki stundaskrá hver
annars fyrirfram eða sjái það skrifað. Undir þessum forsendum verður þetta verkefni með
skorti á upplýsingum og nemendur verða að leggja það á sig að skilja svörin sem þeir fá
þar sem þeir vita ekki fyrirfram hvaða daga hinir ýmsu nemendur eiga frí. Þetta getur
verið kostur að láta nemendur skrifa niður vikuáætlun fyrirfram.
***** SJÁ AFRITUNARBLAÐ 23, AFTAST Í ÞESSU SKJALI
9A

Nemendadiskur: Spor 10

Ljóðið er lesið upp á nemendadiskinum. Kennarinn metur hvort ráðlegt sé að æfa
upplestur án þess að hafa hlustað fyrst eða hvort stefna eigi frekar að því að líkja eftir
lestrinum á disknum.

9B-C
Hér eru tvær tillögur að því hvernig hægt er að nota ljóðið sem módel í eigin
„ljóðaskrifum“: rað-ljóð sem er skrifað í félagi og ljóð sem er ort af einstaklingi. Það er
vel hægt að fara báðar leiðirnar eða velja aðra hvora. Mikilvægt er að ljóðin verði gefin út
á einhvern hátt. Það er hægt að lesa þau upphátt líka, allavega raðljóðið (ekki er víst að
allir kjósi að lesa upphátt einstaklingsorta ljóðið þegar allir eru samankomnir.).
10
a Se llama Pedro Almodóvar.
b Sus películas son divertidas, pero tienen un humor bastante negro.
c Las películas españolas que han ganado el Oscar a la mejor película extranjera son:
Volver a empezar (José Luis Garci, 1982), Belle Epoque (Fernando Trueba, 1993), Todo
sobre mi madre (Pedro Almodóvar, 1999) og Mar adentro (Alejandro Amenábar, 2005).

Aukaverkefni
Láttu hvern nemanda fá eintak af AFRITUNARBLAÐI 23. Biddu nemendur um að búa
til persónu og skrifa á blaðið hvað hún tekur sér fyrir hendur (eða nemandinn sjálfur) á
hverju síðdegi og kvöldi í eina viku, en að þeir þurfi að láta nokkrar tímasetningar standa
án stefnumóta eða ákveðinna athafna. Þegar nemendur hafa lokið þessu fara þeir saman í
þriggja manna hópa. Þeir þurfa núna, án þess að sýna hver öðrum áætlunina, að finna
tíma til að gera ákveðna hluti saman.
***** SJÁ AFRITUNARBLAÐ 23, AFTAST Í ÞESSU SKJALI
***** SJÁ AFRITUNARBLAÐ 24, AFTAST Í ÞESSU SKJALI
Þessi ólíku viðfangsefni sem á að gera saman eru í AFRITUNARBLAÐI 24.
Viðfangsefnin a-g á kop.org. 24 er hægt að klippa niður í miða sem kennarinn dreifir eða
kennarinn getur látið alla nemendurna fá alla örkina en ákveða hver eigi að leysa
viðfangsefnin nr. e, f og g.
Þrjú síðustu verkefnin (e, f og g) fara til ólíkra nemenda í sama hópi en fjögur fyrstu (a-d)
eru fyrir alla í hópnum. Nú eiga nemendur að finna út hvenær þeir eigi að hittast til að
gera sameiginlegt verkefni.
Það getur verið gott að læra/endurtaka fyrirfram orðasambönd fyrir tíma, síðdegi og
kvöld, vikudaga og annað sambærilegt.
Til dæmis:
¿A qué hora puedes quedar para ...?
¿Puedes quedar el lunes?
Quedamos el viernes
¿Quieres ir al partido de fútbol el lunes a las ...?
Por la tarde, por la noche
El lunes a las cuatro
A las diez de la noche

AFRITUNARBLAÐ 23
Lunes
22

Martes
23

Miércoles
24

Jueves
25

Viernes
26

Sábado
27

Domingo
28

Afritunarblað 24
Bls. 75
a

Finndu dag þar sem allir geta hist til að fara í bíó, annaðhvort kl. 18 eða kl. 22
– la sesión de las seis (18.00) o la sesión de las diez (22.00).

b

Finndu út hvort þið getið farið saman á fótboltaleik milli Real Madrid og
Atlético de Madrid á miðvikudegi kl. 21.00.

c

Finndu út hvort þið getið farið saman á fund um háskólanám þriðjudag kl.
15.00 eða fimmtudag kl. 19.00 (la reunión de información de estudios
universitarios).

d

Finndu dag þar sem a.m.k. tvö ykkar getið farið og borðað saman kvöldmat á
nýja kínverska veitingastaðnum í miðbænum (el nuevo restaurante chino en el
centro).
________________________________________________________

e

A vill gjarnan fara á námskeið í sevillana-dansi sem byrjar föstudaginn kl.
20.00. Finnið út hvort einhver af hinum getur farið með.

f

B verður að finna út hvort einhver af hinum getur (og vill?) komið með í
íþróttahöllina (el gimnasio) mánudaginn 16.00.

g

C verður að finna út hvort einhver af hinum nemendunum geti (og vilji?)
komið með í skógarferð á sunnudaginn (dar un paseo por el bosque).

BINGO DIALOGADO – Unidad 9

BINGO DIALOGADO – Unidad 9
El profesor lee estas preguntas, al azar, y marca qué preguntas ha leído, para no repetir. El alumno que
encuentre primero una respuesta adecuada en su tarjeta, tiene que leerla en voz alta. De esta manera el
profesor puede controlar que la respuesta es correcta. Hay muchas posibilidades de error. Por ejemplo:
“¿Tú trabajas? - No, estudia derecho”, o “¿Dónde compran los españoles el periódico? – Al kiosco”.
El primer alumno que haya cubierto tres respuestas en raya, horizontal, vertical o en diagonal, ha ganado.
Alternativa: Se puede continuar, y dejar que un número determinado de alumnos consigan cantar bingo
antes de acabar. Hay 20 tarjetas distintas. Si hay más alumnos en la clase, se pueden dar dos copias de una
o varias tarjetas.

Preguntas
¿Qué nacionalidad tienes?
¿Qué lenguas hablas?
¿Tú trabajas?
¿Tu hermano estudia arquitectura?
¿Cuántos años tiene el hermano de María?
¿Cuántos años tenéis Ana y tú?
¿Cuál es tu asignatura favorita?
¿Cómo se llama la capital de Uruguay?
¿Cómo se llama la capital de Perú?
Asunción, ¿es la capital de Ecuador?
Bogotá, ¿es la capital de Venezuela?
Caracas, ¿es la capital de Chile?
¿Cuántas horas de inglés tienes por semana?
¿Qué días tienes la clase de historia?
¿Sabes dónde está Tegucigalpa?
¿Dónde está la Alhambra?
¿Dónde está la famosa iglesia de Gaudí?
¿Qué te pasa?
¿Por qué está triste Leonor?
¿Adónde vas?
¿Tiene la revista Mía?
¿Qué buscas, Ernesto?
¿Qué día es San Fermín?
¿Dónde compran los españoles el periódico?

Tarjetas para copiar y recortar

No, estudio medicina.

El español, claro.

En el kiosco.

Sí, claro. Tenga. Son
dos euros.

Soy noruego.

Mi camiseta roja. No
sé dónde está.

Sí, está en Honduras.

Español y un poco de No, es la capital de
inglés.
Venezuela.

El siete de julio.

En Granada.

No, es la capital de
Paraguay.

Los martes y los
jueves.

Sí, claro. Tenga. Son
dos euros.

Porque su novio no
está aquí.

No, la capital de
Venezuela es
Caracas.

Tengo dolor de
cabeza.

En Barcelona.

Porque su novio no
está aquí.

Estudio medicina.

Tengo dolor de
cabeza.

Tenemos diecisiete
años.

El español, claro.

Se llama Lima.

El siete de julio.

Mi camiseta roja. No
sé dónde está.

En el kiosco.

Porque su novio no
está aquí.

Tengo dolor de
cabeza.

Soy noruego.

Montevideo.

Tiene diecinueve
años.

El español, claro.

Español y un poco de
inglés.

El siete de julio.

Sí, está en Honduras.

No, la capital de
Venezuela es
Caracas.

Tengo dolor de
cabeza.

En el kiosco.

Sí, claro. Tenga. Son
dos euros.

Seis horas por
semana.

No, es la capital de
Venezuela.

Soy noruego.

Porque su novio no
está aquí.

El español, claro.

En Barcelona.

Seis horas por
semana.

No, es la capital de
Venezuela.

Montevideo.

No, es la capital de
Paraguay.

El siete de julio.

El español, claro.

Tengo dolor de
cabeza.

En el kiosco.

No, es la capital de
Paraguay.

Porque su novio no
está aquí.

Seis horas por
semana.

Se llama Lima.

El siete de julio.

En el kiosco.

Montevideo.

No, la capital de
Venezuela es
Caracas.

En Barcelona.

Tenemos diecisiete
años.

En Barcelona.

No, la capital de
Venezuela es
Caracas.

Mi camiseta roja. No
sé dónde está.

Montevideo.

El español, claro.

Seis horas por
semana.

En el kiosco.

Tiene diecinueve
años.

El siete de julio.

El español, claro.

Montevideo.

No, la capital de
Venezuela es
Caracas.

Soy noruego.

No, es la capital de
Paraguay.

Los martes y los
jueves.

Sí, claro. Tenga. Son
dos euros.

Mi camiseta roja. No
sé dónde está.

Tiene diecinueve
años.

Sí, está en Honduras.

En Barcelona.

No, estudia derecho.

Los martes y los
jueves.

No, es la capital de
Paraguay.

Porque su novio no
está aquí.

En el kiosco.

Sí, claro. Tenga. Son
dos euros.

El siete de julio.

En Granada.

Porque su novio no
está aquí.

El español, claro.

No, es la capital de
Venezuela.

Seis horas por
semana.

Español y un poco de En Barcelona.
inglés.

Montevideo.

Porque su novio no
está aquí.

No, estudia derecho.

Tiene diecinueve
años.

Tenemos diecisiete
años.

En Barcelona.

No, estudio medicina.

En el kiosco.

Montevideo.

Los martes y los
jueves.

No, la capital de
Venezuela es
Caracas.

Al kiosco.

No, es la capital de
Venezuela.

Sí, claro. Tenga. Son
dos euros.

No, estudia derecho.

No, estudio medicina.

Seis horas por
semana.

Se llama Lima.

Tenemos diecisiete
años.

El español, claro.

Sí, claro. Tenga. Son
dos euros.

Se llama Lima.

Tengo dolor de
cabeza.

Los martes y los
jueves.

No, es la capital de
Paraguay.

Seis horas por
semana.

Mi camiseta roja. No
sé dónde está.

El siete de julio.

Mi camiseta roja. No
sé dónde está.

En Barcelona.

En el kiosco.

Soy noruego.

Español y un poco de
inglés.

No, estudio medicina.

No, estudia derecho.

Tiene diecinueve
años.

Tenemos diecisiete
años.

Seis horas por
semana.

Los martes y los
jueves.

Sí, está en Honduras.

En Granada.

Estudio medicina.

Tengo dolor de
cabeza.

Porque su novio no
está aquí.

Se llama Lima.

Sí, claro. Tenga. Son
dos euros.

No, estudia derecho.

Tiene diecinueve
años.

Tenemos diecisiete
años.

El español, claro.

Montevideo.

Al kiosco

No, es la capital de
Paraguay.

No, la capital de
Venezuela es
Caracas.

El siete de julio.

Porque su novio no
está aquí.

Sí, está en Honduras.

Sí, claro. Tenga. Son
dos euros.

Mi camiseta roja. No
sé dónde está.

El siete de julio.

Al kiosco.

Soy noruego.

Español y un poco de
inglés.

No, estudio medicina.

No, es la capital de
Paraguay.

No, la capital de
Venezuela es
Caracas.

Al kiosco.

Seis horas por
semana.

Los martes y los
jueves.

Sí, está en Honduras.

En Granada.

Estudio medicina.

Tengo dolor de
cabeza.

Soy noruego.

Español y un poco de
inglés.

No, estudio medicina.

No, estudia derecho.

Tiene diecinueve
años.

Tenemos diecisiete
años.

El español, claro.

Montevideo.

Se llama Lima.

10 Tiempo libre
Það þarf að glósa mikið í fyrsta hlutanum. Við mælum því með að byrja t.d. á deportes
með útgangspunkt í spurningunni í „Aperitivo“. Íþróttagreinarnar sem eru kynntar á
myndunum á bls. 52 í lesbókinni eru la gimnasia, el fútbol, el tenis, la equitación og la
natación. Að stunda íþróttir heitir practicar deporte eða hacer deporte. Að skokka og æfa
heitir hacer ejercicio. Leggið áherslu á hvaða sagnir eru notaðar við einstaklingsæfingar
og íþróttir: ir en bici (bicicleta), ir de excursión, hacer footing, jugar al baloncesto, jugar
al fútbol og jugar al tenis.
Fyrri helmingurinn af samræðutextanum kynnir nána framtíð. Hluti af nemendum finnst
það ruglandi að í orðtökunum „esta tarde vamos al cine“, og „esta tarde vamos a ir al
cine“ er bæði vamos og vamos a ir þýtt sem „ætlar“. Sumir eru fljótir að læra voy a salir,
en þeir geta átt erfitt með voy a ir.
Nafnorðið baile kemur fyrir í textanum en ekki sögnin bailar. Sögnin er notuð t.d. þegar
rætt er um þekkingu nemenda á dansi, t.d. með spurningunum „¿Quién sabe bailar el
tango?“, „¿Quién sabe bailar la salsa?“ og „¿Qué bailes sabéis?“.
Í Minigramática (Vinnubók bls. 66) er kynnt bæði framtíð með Ir a og tvíhljóðun á sögn.

Libro de actividades. Svör, tillögur að lausnum og skýringar
1
a Son muy populares el fútbol, el ciclismo y los deportes de motor (Dette spørsmålet finnes
det ikke noe direkte svar på i teksten, men i «Bocata cultural»; dessuten kan kanskje noen
svare ut fra generell kunnskap). El tenis y el baloncesto son también muy populares.
b Van a ir a clase de sevillanas.
c Tomás va a estar en casa. Va a leer un poco y ver la televisión.
d Daniel quiere dinero, (quiere) diez euros.
e No, no fuma.
5
Yo siempre vuelvo pronto a casa. Mi madre vuelve en tren.
Mis hermanos vuelven tarde. Tú y yo volvemos en coche.
¿Por qué no vuelves tú? Pedro y tú volvéis a pie.

8
a Vamos en avión a París. / Vamos a ir en avión a Paris.
b ¿Vas a ir en tren?
c Voy al centro.
d Vamos al cine.
e Van a España.
f ¿Vas al kiosco?
g ¿Vas a la escuela? / ¿Vas al colegio? / ¿Vas al instituto?
h El bolso está en la mesa.
i Valencia está en España.
j Mi padre está en casa.
k Tu hermana está en la escuela / el colegio / el instituto.
l Están de vacaciones en Francia.
m Voy de vacaciones a España. / Voy a ir de vacaciones a España.
n ¿Vamos a ir de vacaciones?

Athugið að instituto er notað um framhaldsskóla á Spáni.
9
a Mamá, oye, quiero ir a la discoteca con mis amigos, pero no tengo dinero. Los demás
tienen dinero, pero yo no.
b ¿Cuánto necesitas?
c A ver ... necesito cuarenta euros.
d ¿Cuarenta? No, es imposible. Aquí tienes veinte euros.
e Vale. Vuelvo tarde.

10
Nemendadiskur: Spor 11
Hlustunartexti: «Planes para el sábado»
Julián
Maribel
Julián
Maribel

Julián

Maribel
Julián

Maribel

Oye, Maribel, ¿tienes planes para mañana?
Bueno, tengo que trabajar un poco en el estanco de mis padres, como todos
los sábados. Y por la tarde tengo que estudiar.
¿Estudiar? ¿Un sábado por la tarde?
Es que tengo muchos exámenes importantes la semana que viene, Julián. El
lunes tengo examen de inglés, el martes de historia, el miércoles de matemáticas
y el viernes de geografía.
¡Qué horror! Pero no puedes estudiar todo el sábado y el domingo. ¿Por qué no
vamos al cine el sábado? A ver ... ¡Tengo una idea! Necesito un periódico. Aquí
hay un kiosco. Uy, un pequeño problema. No tengo dinero. ¿Tienes un euro?
Sí, toma. Pero, ¿para qué quieres el periódico?
Para ver qué películas dan el sábado. A ver ... Aquí está. La solución. El sábado
puedes ir al cine y estudiar para tus exámenes de inglés y de historia. ¡En el cine
Coliseo dan una película histórica en inglés!
(riéndose) Julián, eres imposible. Bueno. Está bien. El sábado podemos ir al
cine.

15
Verkefnið gerir ráð fyrir að búið sé að vinna verkefni 11 í þessum kafla. Við höfum
fengið nemendur hér til að reikna út prósentuhluta.
Kröfuna í námsáætluninni um færni í reikningi er einnig hægt að nota í tungumálum:
Hægt er að vekja athygli nemenda á að íslenska orðið prósent er komið úr (ný)latínu, þar
sem fyrir (og í staðinn fyrir) er “pro” (sp. por) og hundrað er “centum” (sp. cien(to)). Á
spænsku er porcentaje komið af enska orðinu; percentage. Yfirlit yfir hljóðbreytingar úr
latínu yfir í spænsku er að finna t.d. á
http://www2.tltc.ttu.edu/george/LatSpanWebsite/SoundChangeShortList.htm. Með
prósentu höfum við hlutfall sem gefur magn hundraðshluta og það má „þýða“ með „á
hvert hundrað“.
Þar sem margir nemendur geta átt erfitt með að tengja þetta er hægt að fara beint í
reikningsdæmin. Þar sem eru 24 nemendur í bekk og sex þeirra æfa fótbolta reiknast þá
prósentan með því að margfalda töluna út frá 100 og deila í með fjölda nemenda: (6 x
100/24) = 25, þ.e. að 25% nemenda spila fótbolta. Nemendur hafa e.t.v. lært að setja upp
reikningsdæmið svona: 6/24 = 0,25 = 25% (brotalína er á spænsku línea de quebrado;
jafnaðarmerki er signo igual). Margir nemendur geta átt sér fleiri áhugamál og summan
af prósentuhlutunum verður því hærri en 100.
18
Verkefnið vísar í ljóðið á bls. 56 í lesbókinni.
Rafael Alberti (1902–1999). Famoso poeta andaluz. Luchó en el lado republicano durante la
Guerra Civil, y marchó al exilio en Argentina en 1940. Ha vivido también muchos años en
Italia. Su primera colección de poemas, Marinero en tierra (1925), obtuvo el Premio
Nacional de Literatura en 1925. Retornos de lo vivo lejano (1952) recuerda su infancia en
Andalucía. Sobre los ángeles (1929), que tiene como tema la lucha entre el bien y el mal, es
considerada su obra más importante. El poema en el libro de textos se llama «Balada de la
bicicleta con alas» (1967).

11 Tarea – Cumpleaños
Þetta er tarea-tími númer tvö. Lokaverkefnið er afmælisdagatal með lýsingum í
stikkorðum eftir hvern nemanda. Nemendur geta til dæmis gengið út frá
stjörnumerkjunum á bls. 73 í AB. Nýtt námsefni er áratugir, mánuðir og dagsetningar. Að
auki fylgja lýsingunum mörg dæmi um lýsingarorð með persónueinkennum.

Libro de actividades. Svör, tillögur að lausn og skýringar
1

Los signos (los signos del zodíaco)
Flest lýsingarorðin sýna greinilega latneskan uppruna, t.d. egoísta = egóisti/sjálfselskur
maður, original = upprunalegur, comunicativ@ = ræðinn, optimista = bjartsýnismaður,
o.s.frv. Gera þarf nemendur meðvitaða um þetta og um að flest orðin þekkjast í ensku,
frönsku og öðrum málum.
Nokkrar þýðingar í viðbót:
inconstante óstöðugur
servicial þjónustulipur, hjálpsamur
inventivo hugvitssamur, uppfinningasamur
prudente skynsamur, varkár
5B
Verkefnið vísar í ljóðið “Los meses” (LB bls. 60).
“Mayo es invertido” getur verið erfitt að útskýra. Hvernig getur maður túlkað að “maí er
breyttur/snýr öfugt”? Hér er enginn lykill að lausn!
5C-D
Nemendur hafa smám saman öðlast meiri orðaforða; ekki síst eru mörg lýsingarorð í
þessari kennslustund sem hægt er að nota til að skapa skemmtileg ljóð. Flestum
nemendum finnst gaman að setja saman ljóð, svo framarlega sem þeir hafa form til að
styðjast við eða þeir vinna þetta með öðrum í verkefni 5c, eða einir í verkefni 5D.
Að lokum er hægt að sýna ljóðin. Ein leiðin er að byrja á því að hengja þau upp í
bekknum, áður en þeim er safnað saman í ljóðamöppu, annaðhvort raunverulega eða sem
tölvutæka möppu.
Nemendur geta safnað ljóðum sínum saman í eigin möppu, ef þeir eiga slíka, með textum
og öðrum verkefnum.

12 ¿Qué tiempo hace?
U12 inniheldur enga nýja málfræði, fyrir utan orðasambönd um veður með hacer. Í
Minigramática (vinnubók bls. 76) er bæði hægt að finna spurningar og svör um veðrið.
Takið eftir að orðasambandið “¿Qué tiempo hace (hoy)?” er alþjóðlegast, en “¿Cómo
hace (hoy)?” er ákaflega venjulegt á Spáni. Á sama hátt mun formið “¿Hace
bueno/malo?” þurfa að vera í samhengi þar sem það er eðlilegt að tala um veðrið en
“¿Hace buen/mal tiempo?” er alltaf greinilega í samhengi.
“Aperitivo 1” (lesbók bls. 62) er veðurtilkynning. Með útgangspunkt í þessu geta
nemendur lýst veðri í öllum heimshlutum og endurtekið um leið tölurnar á spænsku.
Bekkurinn getur líka notað kortin á innsíðum á kápu, fundið Castillu, Galiciu, o.s.frv., og
búið til lýsingu eins og “El noroeste de España se llama la España seca. Allí llueve poco.”
Mikilvægt atriði í þættinum um Rómönsku-Ameríku eru loftslagssvæðin. Sérstaklega í
Kólumbíu en líka í Perú, andstæðurnar eru miklar milli hitastigs við ströndina og í
landshlutum sem liggja í mikilli hæð. Auðvelt er að finna upplýsingar á netinu um
loftslag í Suður-Ameríku, t.d. við að leita á “Argentina clima” og “Ecuador clima”.

Libro de actividades. Svör, tillögur að lausnum og athugasemdir
5
En Islandia
... hace frío en invierno
... hace calor en verano
... llueve mucho en otoño
... hace buen tiempo en primavera
En España
... no hace mucho frío en invierno
... hace mucho calor en verano
... llueve en otoño y en invierno
... hace buen tiempo en primavera

Criptograma – Unidad 12
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¿Qué hacen los españoles en verano?
Getur þú fundið setninguna sem felst í þessari töflu? Hver bókstafur hefur fengið eina
tölu. Byrjaðu á að staðsetja bókstafina sem þú færð upp gefna.

LAUSN

13 Salir a tomar algo
Í þessum kafla liggur aðaláherslan á notkun á sögnunum gustar og hacer. Til að fá meiri
fjölbreytni í pantanirnar í verkefni 5 í vinnubókinni er hægt að bæta við drykkjum af síðu
65 og 68 í LB.
Kennslustundin inniheldur fleiri dæmi um að orðafar á spænsku sem er öðruvísi en í
íslensku: tener hambre, hacer calor, gustar og apetecer. Í kafla 14 er unnið áfram með
gustar.
Síðasta samtalið í kaflanum, “Conversación por teléfono” (lesbók bls. 67), hefur fengið
nýjar glósur, en hér kemur núliðin tíð fyrir í fyrsta skipti. Þetta er hugsað sem stuttur
inngangur í að sýna hvernig núliðin tíð (pretérito perfecto) verður til. Þessi tíð sagna er
tekin fyrir í kafla 15.
Ef vilji er fyrir því að fara nákvæmar í núliðna tíð í þessum tíma er heppilegt að útbúa
lista með þekktum sögnum. Nemendur geta útbúið lista í þremur dálkum, -ar, -er, -ir.
Líklega vekur það athygli þeirra hvað þeir eru komnir með margar -ar-sagnir.

Libro de actividades. Svör, tillögur að lausnum og skýringar
1
a Están en el centro de Cáceres.
b Van a una terraza.
c Hace muchísimo calor.
d Quieren (tomar) un refresco.
e Porque no hay zumo de naranja.
f Luis toma una cerveza.
g Porque no le gusta la cerveza.
h Rosita bebe el refresco rápidamente.

4
A ¡Hoy hace calor! Quiero tomar una coca-cola.
B Yo también tengo sed, pero la coca-cola no me gusta.
A ¿Te gusta la cerveza?
B No, no me gusta mucho.
A ¿Por qué no tomas un zumo de naranja?
5
A Qué calor hace! Tengo sed. Quiero beber algo.
B En la terraza hay una mesa libre.
A Camarero, un zumo de naranja, por favor.
C Lo siento, no tenemos (no hay) zumo de naranja, pero tenemos (hay) Coca Cola y cerveza.
A No gracias. No me gusta la cerveza, y no me apetece una Coca Cola.
Prefiero otra cosa. Me apetece un helado. ¿Tiene (hay) helado de fresa?
C Sí, tenemos (hay) helado de fresa y helado de chocolate.
B Yo también quiero un helado de fresa.
C Bien, dos helados de fresa. Vuelvo en seguida.
9
a Los españoles hablan con amigos. Muchas veces toman café o un refresco sin alcohol.
b Muchos escandinavos van a los bares para beber.
c Un Cuba libre es una bebida de ron y Coca Cola.

14 Hablamos de comida
Sögnin gustar er æfð frekar. Matseðillinn á bls. 85 í lesbókinni gefur færi á að auka
orðaforða í sambandi við mat.
Apetecer er hægt að æfa með gustar á þennan hátt:

–
–
–
–

¿Te apetece un café? – No gracias, el café no me gusta.
¿Te apetece una cerveza, un té? – Sí, me apetece una cerveza.

–
Athugasemdir þarf að gera við orðatiltæki eins og a mí sí, a mí no, a mí también, yo no:
Kennarinn þarf að reyna að gera nemendur meðvitaða um að þýðingar þurfa að vera í
samhengi: Á veitingastað er eðlilegt að þýða orðasambönd með ”einn handa mér, takk”,
„já, ég“, „ekki fyrir mig, takk“, „einn fyrir mig líka/ég líka/ekki ég, takk“. Þessi
orðasambönd er almenn staðfesting/höfnun sem hægt er að þýða á óteljandi vegu allt eftir
samhenginu hverju sinni.
Samræðurnar á bls. 72 í lesbókinni innihalda lauslega áætlaða uppskrift að tortilla de
patatas. Ef bætt er við sögnunum pelar, cortar, batir og freír + nafnorðunum sarén og
trozo geta nemendurnir búið til sína eigin uppskrift. Nemendurnir þurfa að fá tækifæri til
að finna út muninn á íslensku og spænsku með því að þekkja boðhátt í uppskriftum á
íslensku og nota nafnhátt í tilsvarandi orðaskipan á spænsku.
Hér fá nemendur leiðbeiningar um verkefni með matarrétti sem þarfnast æfingar í að
telja.

Tienes (tenéis) que comprar comida para cuatro personas, pero sólo tienes (tenéis) 15 euros
¿Qué platos vas (vais) a hacer? ¿Qué vas (vais) a comprar?

Hér er þörf á orðabók þótt nemendur fái líka hvatningu í að nota orð sem þeir hafa áður
lært.
Málshátturinn „llamar al pan, pan …“ þýðir eitthvað á þá leið að kalla hlutina sínu rétta
nafni, brauð er brauð og vín er vín.
La fabada asturiana er sérstaklega magnaður réttur sem er búinn til úr hvítum stórum
baunum í tómatsósu með blóðpylsu, fleski og hvítlaukspylsu. El cocido madrileño er
nokkurs konar grænmetiskássa með kjúklingabaunum (garabanzos) og kjöti. Krafturinn,
la sopa del cocido, er gjarnan borið fram sem forréttur.

Libro de actividades. Svör, tillögur að lausnum og athugasemdir
3
Argentina es un país muy grande. El clima es muy variado. Hace mucho calor en diciembre y
mucho frío en julio. En Cantabria llueve mucho. En Castilla hace mucho frío en invierno. Me
gusta mucho la nieve. Es muy bonita.
4
Normalmente como muy poco, pero hoy tengo mucha hambre. Quiero comer mucho. ¡Qué
bien, hay muchas cosas en el frigorífico! Hay muchos huevos, pero los huevos no me gustan
mucho. Hay una chuleta pero es muy grande para mí. Hay sopa, pero no queda mucha/o. No
sé qué comer ¡Esto es muy difícil!
5
Los noruegos comen mucho pescado y muchas patatas. Los españoles no comen patatas
todos los días. Los españoles comen menos pescado que los noruegos, pero más ensalada y
verduras. La cocina española tiene muchas vitaminas.
6
A ¿Te gusta la tortilla española?
B ¿Qué es?
A Es una tortilla de patatas, cebolla y huevos. ¿Tienes hambre?
B Sí, un poco.
A ¿Vamos a hacer una tortilla de patatas? No tenemos cebolla, pero podemos hacer una
tortilla francesa.
B No, no me gusta la tortilla francesa. Prefiero una ensalada.

7
Nemendadiskur: spor 12
Hlustunartexti: «Hablar de México»

Ignacio
Paco
Ignacio
Paco
Ignacio
Paco
Ignacio
Paco
Paco
Ignacio
Paco
Ignacio
Paco
Ignacio
Paco
Ignacio
Paco
Ignacio
Paco

Ignacio
Paco

Hola, Paco. ¿Qué vas a hacer esta tarde?
Pues ... nada especial. No tengo planes. ¿Por qué?
Es que quiero hablar contigo. Tú has estado en México, ¿verdad?
Sí, he estado allí tres veces. Tengo una tía que vive allí.
Yo voy a ir este otoño y necesito información.
Ah, sí, claro. ¿Por qué no vienes a mi casa esta tarde y hablamos?
Sí, gracias. ¿A las cinco?
Muy bien. A las cinco, entonces.
(Llaman a la puerta)
Adelante, Ignacio, adelante. Qué calor hace, ¿eh? ¿Quieres tomar algo? Tengo
cerveza.
No, gracias. No me gusta la cerveza.
Entonces, un refresco. ¿Un zumo de naranja?
Sí, gracias, Me gustan mucho los zumos naturales.
Bueno, y ¿qué quieres saber sobre México? Aquí tengo unos folletos turísticos y
unos libros con fotografías.
Estupendo. Mira, yo he pensado ir primero a Ciudad de México. Tú has estado
allí, ¿no?
Sí, mi tía vive allí. Es una ciudad enorme. Y hay unos restaurantes excelentes.
(riendo) Sí, ya sé que la comida es muy importante para tí. ¿Te gusta la comida
mexicana?
Mmmm ... Muchísimo. Mi tía hace unas tortillas.
Pero tú eres alérgico a los huevos, Paco. No puedes comer tortillas.
Ah, pero las tortillas mexicanas no tienen huevos, Ignacio. ¿No sabes cómo son
las tortillas en México? Son de maíz. Mira, aquí tengo un libro de cocina
mexicana.
Bueno, ya sabes que no me interesa mucho la cocina, chico. Prefiero el arte y la
historia.
Entonces México te va a gustar mucho.

11
Dæmi um svör:
Ana:
Quiero dormir/descansar.
Carlos:
Me apetece ir a un restaurante.
Luis:
Quiero dormir.
Jesús:
Quiero ir a Francia.
Pepe:
Quiero descansar.
Gabriela: Quiero ir a la playa.
12
a Una tortilla española es una tortilla de huevos, patatas y cebolla.
b La tortilla mexicana es de maíz.
c ¡No! El taco es un plato mexicano. En España un taco es otra cosa, una palabra o expresión
fea.

15 Feliz Navidad
Textinn hefur mörg dæmi um núliðna tíð og líka óreglulega lýsingarhætti visto og dicho. Í
“Gramática” í AB (§ 10.2) er yfirlit yfir algengustu lýsingarhættina en dæmin taka ekki
upp aðrar óreglulegar sagnir en ver og decir.
Textinn í “Bocata cultural” (LB bls. 76) gefur upplýsingar um spænskar hátíðir. Það ætti
að vera mögulegt að skrifa nokkrar línur um „la Navidad en Islandia“ á spænsku.
Belén er spænska orðið yfir Betlehem, en þýðir líka „jólajata“.
Jólakort á spænsku er un Christmas (Crismas). „Gleðileg jól“ heitir Felices Fiestas eða
Feliz Navidad. „Gleðilegt nýtt ár“ er á Próspero año nuevo eða Feliz año nuevo.
Lagið „Heims um ból“ er í mörgum erindum á spænsku. Hér er eitt af þeim:
Noche de paz, noche de amor
Todo duerme en derredor
Sólo velan mirando la faz
de su niño en angélica paz
José y María en Belén
José y María en Belén

Annað þekkt jólalag er „Campana sobre campana“:
Campana sobre campana
y sobre campana una.
Asómate a la ventana
verás al niño en la cuna.
Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
¿qué nuevas me traéis?

Libro de actividades. Svör, tillögur að lausnum og skýringar
1
a ¿Adónde ha ido Carmen?
b ¿Por qué ha ido allí?
c ¿Qué ha comprado?
d ¿Por qué no?
e ¿Qué tipo de regalo quiere comprar Carmen?
f ¿Cuándo se hacen regalos en España?
2
a Luís ha comprado periódicos en el kiosco.
b He comido bocadillos en el trabajo.
c ¿Has hablado mucho con tu profesor?
d Hemos ido a casa.
e Los alumnos han tenido una buena idea.
f Ahora habéis comprendido todo el texto.
g He estudiado español.

h Eso ha sido fácil.
i La hemos visto a veces.

3
Dæmi um setningar:
Hoy he tenido muchas cosas que hacer. He limpiado casi toda la casa. Mis hijos han hecho la
comida. Después mi hijo y yo hemos ido al centro. Yo he encontrado unos pantalones para él,
pero no los ha querido comprar. Hemos comprado un regalo para mi madre.

5A
a Un collar de oro.
b Un coche de marca Mercedes.
c Un reloj de marca Rolex.
d Un sombrero.
e Un viaje a París.
f Un anillo de diamantes.
5B
PLANTA

VIAJE

JERSEY

MANTEL

LIBRO

6
1 Sus padres han ido a España. 2 Han estado de vacaciones en España muchas veces, y ahora han
comprado un piso allí. 3 Vamos a celebrar la Navidad con ellos. 4 No he estado en España en
invierno, sólo en verano. 5 ¿Habéis visto el piso? 6 No, pero hemos visto una foto. 7 Es nuevo y
moderno. 8 En este país celebramos la nochebuena. 9 Casi todas las familias noruegas compran
un árbol de Navidad. 10 En Noruega tenemos muchas costumbres (tradiciones) de Navidad, pero
no celebramos el 6 de enero como en España.
8

Tillögur að svörum:
a Sí, me gusta mucho.
b No, no compro mucho, porque no tengo mucho dinero.
c Voy a comprar libros, plantas, chocolate y un Belén.
d Para mis hermanos, mis padres y mi novi@, claro.
9
a Es el día 24 de diciembre.
b Van a la misa de medianoche, la Misa del Gallo.
c Es el día de Reyes, y ese día los españoles hacen regalos a sus familiares y amigos.
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La Navidad en Noruega y en españa
¿Sabes solucionar este criptograma? Cada letra tiene un número.

LAUSN

16 América Latina (2)
Textinn inniheldur mörg gegnsæ orð. Nemendur munu örugglega þekkja hluta af óþekktu
orðunum í gegnum ensku.
Þegar nemendur horfa á kort af Kaliforníu, Texas og Nýja Mexíkó finna þeir fleiri nöfn
sem koma úr spænsku.
Krossgátuverkefnið er með nokkrar glósur úr öðrum kennslustundum og fleiri smáorð
sem ættu að liggja ljós fyrir. Viejos (4 Verticales) kemur hins vegar seinna fyrir í fyrsta
skipti.

Libro de actividades. Svör, tillögur að lausnum og skýringar
3
1492: mil cuatrocientos noventa y dos
1519: mil quinientos diecinueve
1620: mil seiscientos veinte
1776: mil setecientos setenta y seis
1823: mil ochocientos veintitrés
1898: mil ochocientos noventa y ocho

4 Nemendadiskurinn: Spor 13
Hablar de Navidad
Lydmanus
Mónica es una estudiante que trabaja los sábados en el Corte Inglés. Alfredo, su amigo de la
Universidad, entra en la tienda un sábado, pocos días antes de Navidad.
Mónica
Alfredo
Mónica
Alfredo
Mónica
Alfredo

Mónica
Alfredo
Mónica
Alfredo
Mónica

Hola, Alfredo, ¿qué haces tú por aquí? ¿No has comprado todavía todos tus
regalos de Navidad?
No, chica. Tengo que encontrar algún regalo bonito para la tía Juana.
¿Tu tía Juana? No has hablado nunca de ella.
Bueno, no es mi tía. Es la tía de mi padre. Tiene más de ochenta años y vive en
Santiago. Y este año vamos a celebrar las Navidades con ella.
Ah, ¿va a venir a visitaros?
No, vamos a ir a visitarla nosotros. La tía Juana tiene mucho dinero, toda su
familia está en España y no le gusta viajar. Pero eso nos ha escrito y dice que ella
paga todos los billetes de avión si vamos a visitarla.
¡Qué buena idea! Oye, ¿cómo se celebran las Navidades en Chile?
Pues, más o menos como aquí en España. Pero el clima es muy diferente, claro.
Allí es verano ahora.
¡Es verdad! ¡Qué raro! Uy, perdona. Tengo que ir a atender a los clientes.
Tenemos mucho trabajo estos días.
¡Pero yo también soy un cliente! Pero no sé que comprar ...
Pues, esto es la sección de música. ¿Le gusta la música a tu tía? Puedes comprarle
una colección de cassettes de música clásica española, por ejemplo Albéniz ...
Granados ... Falla ... Aquí tienes el Concierto de Aranjuez, de Rodrigo. Y también

Alfredo
Mónica
Alfredo

tenemos a los grandes cantantes de ópera españoles: Plácido Domingo, José
Carreras, Montserrat Caballé ...
Pues, sí. Me parece una buena idea. Tengo que hacerle un regalo un poco grande.
Puedo comprarle todas éstas.
Muy bien. Aquí tienes. Puedes pagar en la caja. Y si no te veo, ¡buen viaje!
Gracias. ¡Y Feliz Navidad!

Svör
a Mónica es una estudiante que trabaja los sábados en el Corte Inglés.
b Va a celebrar las Navidades en Santiago.
c Porque su padre tiene una tía que vive allí. Tiene más de ochenta años y es muy rica.
d Más o menos como en España. Pero el clima es muy diferente, claro. Allí es verano en
diciembre.
e Le compra una colección de cassettes de música clásica española.
6
Ecuador: miðbaugur.; Buenos Aires: góður vindur; Costa Rica: rík strönd; Argentina:
silfur(landið); El Cabo de Hornos: Góðrarvonarhöfði; La Tierra del Fuego: Eldlandið; El
Salvador: Frelsarinn.
7
Costa Rica: plátanos (bananas), café
Chile: vino
Argentina: carne
México: petróleo
Venezuela: petróleo
Colombia: café

17 De compras
El Corte Inglés, stærsta vöruhúsakeðja Spánar, byrjaði sem klæðskerafirma. Það útskýrir
nafnið; El Corte Inglés þýðir „enska sniðið“.
U17 og U18 tengjast. Fyrri kennslustundin tekur fyrir fatnað og liti en U18 fjallar – eins
og kaflaheitið segir – um “bragð og gæði”.
Það eru mörg verkefni um bæði að kaupa fatnað og láta í ljósi skoðanir á þeim. Hér er
góður möguleiki til að aðgreina og fara í hlutverkaleik sem verður skemmtilegra ef ekki
hafa allir fengið sömu verkefnin.
Libro de actividades. Svör, tillögur að lausnum og skýringar
1
a Porque no tiene mucho dinero.
b Hace mucho calor.
c No, porque allí tienen aire acondicionado.
d No, están bien de precio.
e Porque no necesita una blusa blanca.
f Quiere comprar un par de pantalones negros.
g No están rebajados porque el negro siempre es muy popular.

2
de compras
mirar
escaparate (m.)
todavía
aire (m.)
aire acondicionado
aquí dentro
¡mira!
rebajas (f.pl.)
estos/estas
blusa (f.)
bonito
¿Cuánto?
¿Cuánto valen?
precio (m.)
caro
barato
de verdad
me hace falta
al fondo
parecer
rabajado (rebajar)
modelo (m.)
probar
probador (m.)
zapatería (f.)
zapato (m.)
tacón (m.)

í innkaupum
horfa, horfa á
útstillingargluggi
ennþá
loft
loftræsting
hér inni
Sjáðu! Líttu á!
útsala, afsláttur
þessir/þessar
blússa
fallegur
Hve mikið?
Hve mikið kosta þeir/þær?
verð
dýr
ódýr
ekki satt?
mig vantar
innst
virðast
lækkað
módel, gerð, tegund
máta
mátunarklefi
skóbúð
skór
hæll

probarme
usar

máta á mig
nota

3
Nemendur munu oft þurfa að endurtaka beygingu lýsingarorða og kennarinn getur vísað í
§ 32 í “Gramática” áður en byrjað er á verkefninu.

a dos faldas grises
b dos bolsos negros
c dos blusas verdes
d dos ponchos marrones
e dos corbatas marrones
f dos vestidos azules
g dos camisas amarillas
h dos sombreros grises
4A
a estas faldas grises …
b estos bolsos negros …
c estas blusas verdes …
d estos ponchos marrones …
e estas corbatas marrones …
f estos vestidos azules …
g estas camisas amarillas …
h estos sombreros grises …

6B
Hér þyrfti kennarinn að gefa upp orðasamböndin me gusta/gustaría llevar, jafnvel quiro
comprar.
Sumir nemendur vilja vera nákvæmir. Í þeim tilfellum er hægt að gefa upp fleiri orð sem
vilja hjálpa þeim með lýsingarnar. Hér er eru nokkur sem líklega verður spurt um:
estampado
liso
floreado
a rayas
a cuadros

munstraðir
einlitir
rósóttir
röndóttir
köflóttir

8
a Me gusta comprar ropa.
b ¿Es verdad? A mí no me gusta. Pero necesito (unos) pantalones y un jersey.

c Hay rebajas en el centro ahora. Si quieres, podemos ir juntos.
d No sé. Hoy no. No tengo tiempo. Mañana quizás.
e Bien. Necesito un abrigo nuevo y unas botas negras.
f Puedes comprar un sombrero negro también. Es la moda de este año.
g ¿Estás loco/a? No me gustan los sombreros.
10
a Es un grupo de cinco músicos.
b Hay doce.
c Es un mes.
d Es el mes número nueve en el calendario romano.

