
Kennsluáætlun  

Haust 2017 

Bekkur:  3. bekkur og 4. bekkur 

Námsgrein:  Tölvur 

Fjöldi kennslustunda:  40 mín á viku.  

Kennari/kennarar:  Guðrún Svava 

Áfangalýsing 

 

 

Kennsluaðferðir: Verklegt og bóklegt 

Námsmat: Vinna nemenda í tímum, kannanir  

 

Nemendur læra að vinna rétt við tölvur og nota rétta fingrasetningu. Þeir læra á ritvinnsluforritið word og á teikniforrit. Farið er yfir 

öryggisreglur á netinu. Þeim er kennt að leita að upplýsingum til að nota í verkefna vinnu sem og að fara rétt með heimildir.  

 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 

 

 

Dagsetning Viðfangsefni Dæmi Hæfniviðmið Námsmat 

 

21. – 25. ágúst 

Almenn 

umgengni . 

SAFT  

http://www.saft.is/kennsluefni/netbaer/aevintyri-

kafteins-kjaernested/ 

 

 

Beitt undirstöðuatriðum í 

fingrasetningu. 

 

 

 

   

28. ág. – 1. 

sept. 

Fingrafimi mms.is 

 Fingrafimi mms.is   



4. – 8. sept.  

Beitt undirstöðuatriðum í 

fingrasetningu. 

 

 

Leitað upplýsinga og nýtt við 

verkefnavinnu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. – 15. sept. 

Fingrafimi í 3. 

bekk 

4. bekkur inni á 

mms í 

samræmdum 

prófum 

mms.is  

 

18. – 22. sept 

Ipadnotkun íslenskuverkefni 

 

25. – 29. sept 

Samræmd próf  

 

2. – 6. okt. 

Íþróttadagur   Beitt undirstöðuatriðum í 

fingrasetningu. 

 

 

9. – 13. okt. 

Ritvinnsla í 

word, Stór 

stafur, orðabil, 

feitletra, stækka 

letur, og lita 

stafina 

Skrifa sögu um dýr. www.nams.is/uppltaekni  

 

16. – 20. okt. 

Ritvinnsla í 

word, Stór 

stafur, orðabil, 

feitletra, stækka 

letur, og lita 

stafina 

Skrifa sögu um dýr. 

 

23. – 27. okt. 

Skipulagsdagur    

 

30. okt. – 

3.nóv.. 

Ritvinnsla í 

word, Stór 

stafur, orðabil, 

feitletra, stækka 

Skrifa sögu um dýr. Beitt undirstöðuatriðum í 

fingrasetningu. 

 

http://www.nams.is/uppltaekni


letur, og lita 

stafina 

 

6. – 10. nóv. 

Fingraleikir  

Könnun úr 

fingrasetningu 

Fingraleikir, sjá krækjur á heimasíðu skólans  Könnun úr 

fingrasetningu 

 

13. – 17. nóv. 

Frjálst í tölvum    

 

20. – 24. nóv. 

Öryggi á netinu, 

læra að leita á 

netinu, Hvað er 

netið, hvaðer 

vefri. 

Saft.is örugg netnotknum   

 

27. nóv – 1. 

des. 

 

Forritun  Code.org   

4. – 8. des. 

. 

Forritun    

11. – 15. des. 

 

Forritun   Verk nemenda 

metið 

 

19. – 20. des. 

Jólafrí    

 


