
Kennsluáætlun
Grunnskóli Húnaþings vestra

Góður skóli – gjöful framtíð

Kennsluáætlun

Námsgrein: Upplýsingamennt.

Bekkur/hópur: 5 bekkur

Kennari: Hrönn Björnsdóttir

Tímabil: Veturinn 2022- 2023

Hæfniviðmi

● Nýtt upplýsingaver sér til gagns bæði í stýrðu námi og á eigin forsendum ●
Beitt réttri fingrasetningu.
● · Sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum undir leiðsögn og í samvinnu með öðrum. ● · Nýtt
hugbúnað og forrit við einfalda uppbyggingu og uppsetningu ritsmíða. ● · Nýtt
hugbúnað/forrit við gerð ritunarverkefna og framsetningu tölulegra gagna. ● · Farið eftir
reglum um ábyrga netnotkun, er meðvitaður um siðferðislegt gildi þeirra og tekur ábyrgð á
eigin samskiptum og gögnum á Neti- og netmiðlum.

Helstu námsbækur og gögn:

· Tölvur og tölvuforrit

· Ipad

· Forrit inn á google t.d docs og slides

Námsmat:

Nemandi verður metinn eftir frammistöðu, virkni og hegðun í kennslustundum.
Nemandi verður metinn eftir færni í notkun fingrasetningar.
Metið verður eftir færni hans í notkun Google Docs og slides
Nemandi verður metin eftir færni í upplýsingarleit með notkun tölvu.
Verkefni verða metin með bókstaf /umsögn og metinn með notkun bókstafa í lok skólaárs.



Ágúst- september 2022

Verkefni unnin inn í google docs: Sumarfríið.

Myndataka úr sínum síma eða ipad skólans. Breyta myndum inn á docs.

Fingrafimi 2. Allir heimalyklar.

Október. 2022.

Verkefni unninn inn á google docs. Verkefni um dýr, finna upplýsingar á netinu og búa til
veggspjald. Finna myndir á netinu. Nota heimildir. Paravinna.

Sýnd myndbönd og rætt um netnotkun, hvað má og hvað skal varast.

Nóvember. 2022.

Æfingar með fingrasetningu á lyklaborð.

Tontastic/scratch. Forrit á ipad.

Búa til stuttmynd með notkun ipad og sýna, hópverkefni.

Desember. 2022.

Fingrafimi 2. Upprifjun

Hönnun á jólakorti í tölvu.

Teikna jólamynd á kleka.com.

Janúar

Unnið með google slide og búin til glærur og þær kynntar. Nemendur völdu eigið efni.



Æfingar með fingrasetningu.

Febrúar

Æfingar með fingrasetningu.

Námsleikir á internetinu.

Mars

Unnið með plakatgerð með notkun google docs. Nemendur vinna að sameiginlegu verkefni í
upplýsingamennt og samfélagsfræði. Nemendur búa til plakat um einn landshluta á Íslandi sem
þau draga sér.

Apríl

Æfingar með fingrasetningu.

Klára plakatgerð.

Maí

Unnið með stuttmyndagerð.


