
Kennsluáætlun

Grunnskóli Húnaþings vestra

Góður skóli – gjöful framtíð

Kennsluáætlun

Námsgrein: Upplýsingamennt

Bekkur/hópur:  3. bekkur

Kennari: Hrönn Björnsdóttir

Tímabil: Haustönn 2021 og vorönn 2022

Hæfniviðmið

Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar.

· Nýtt upplýsingaver sér til gagns og ánægju, s.s. til lesturs, hlustunar og leitarnáms.

· Nýtt rafrænt námsefni á einföldu formi til stuðnings við vinnutækni og vinnulag.

· Beitt undirstöðuatriðum í fingrasetningu.

· Nýtt upplýsingatækni og forrit við uppbyggingu einfaldra verkefna.

· Notað hugbúnað/forrit við einföld ritunarverkefni.

· Sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga.

Helstu námsbækur og gögn:

·Tölvur og ipadar

· Tölvuforrrit

Verkefni

Leiðsagnarmat: Hvað verður metið, hvernig og hvenær?



● Nemandi verður metinn eftir frammistöðu, virkni og hegðun í kennslustundum

● Nemandi verður metinn eftir færni í notkun tölvuforrita.

● Metið verður einnig eftir færni hans í notkun google docs.

● Nemandi verður metinn eftir færni í fingrasetningu.

● Gefið verður í formi leiðsagnamats þrisvar á ári og í formi bókstafs í lok skólaárs.

Lykilhæfni

Sjá lykilhæfni við námsmat  á heimasíðu grunnskólans

https://grunnskoli.hunathing.is/is/nam-kennsla/lykilhaefni

·

September

30 -3 Kynning í notkun fartölvu. Fingrafimi 1 f og j

6-10 Ipad verkefni

13-17 Fingrafimi 1 s og l. Skrifa sögu um sumarið í google docs

20-24 Fingrafimi 1a og æ. Klára sögu um sumarið og finna mynd

Október

27-1 október Tonstastick ipad. Búa til stuttmynd.

8. október -

viðtalsdagur

https://grunnskoli.hunathing.is/is/nam-kennsla/lykilhaefni


11-15 Fingrafimi 1 Allir heimalyklar 2 Scratch

18-22 Fingrafimi 1 e og h    Scratch

25-29 Fingrafimi 1 i og g   Myndbandagerð með ipad

Nóvember 1-5 Fingrafimi 1 i og g   Myndbandagerð með ipad

8-12 Fingrafimi 1 b og n

Velja sér dýr og skrifa um í google docs

15-19 Fingrafimi 1 r og o

Velja sér dýr og skrifa um í google docs

22-26 Fingrafimi 1 broddstafir

Digipuzzle.net/is verkefni í íslensku og stærðfræði.

Desember

29-3 Fingrafimi 1 hástafir    Búa til jólakort

6-10 Búa til jólamynd í paint

13-17 Frjálst



Jólafrí 19. des – 6. jan

hjá nemendum

Janúar

Starfsdagar 2. og 4.

janúar

3-7 Skrifa sögu um jólafríið.

10- 14 Fingrafimi 2. Klára skrifa  sögu um jólafríið.

19. janúar –

viðtalsdagur.

Fingrafimi 2.

24- 28 Ipad velji sér dýr inn á mms.is (húsdýr) og finni upplýsingar og

vinni verkefni með.

31- 4 febrúar Klára verkefni með húsdýr

7- 11 Fingrafimi 2. Smábókaskápurinn mms.is hlusta á sögu og

vinna verkefni

Vetrarfrí 14 og 15

febrúar

Ipad orðagull.

21- 25 Toontastic Ipad búa til stuttmyndband.



1- 4 mars Fingrafimi 2  Búa til veggspjald um sjálfan sig

7- 11 Klára að búa til veggsjpald um sjálfan sig

14 - 18 Finna myndir og prenta út

21. mars - viðtalsdagur Verkefni á mms í stærðfræði

28 - 1 apríl Fingraæfingar leikir

4- 8 Mitt eigið ævintýri

Páskafrí 8 – 19. apríl Mitt eigið ævintýri /fingraæfingar

18- 22 Klára mitt eigið ævintýri og finna myndir við

25-29 Skrifa upp texta í tölvu

2-6 maí Könnun í fingrafimi

9- 13 Vorverkefni

16 - 20 Frjálstími

Starfsnám/val og

vordagar 23-27. Maí

Vordagar



·

·


