
Kennsluáætlun 

Grunnskóli Húnaþings vestra 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

  

Námsgrein: Upplýsingamennt. 

Bekkur/hópur: 5 bekkur 

Kennari: Hrönn Björnsdóttir 

Tímabil: Haustönn 2020 

Hæfniviðmi 

●           Nýtt upplýsingaver sér til gagns bæði í stýrðu námi og á eigin forsend 

●           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 

·       Google 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 notkunGoogle Docs og slides  

Nemandi verður metin eftir færni í upplýsingarleit með notkun tölvu.  

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

  



 

September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið 

  

  

·     Word – verkefni – skrifa um sumarfríið/ atburð í sumar 

og finna mynd.  

     Fingrafimi 2 Allir heimalyklar.   Klára að skrifa um 

sumarfríið  

  ·    Sýnd myndbönd og rætt um netnotkun, hvað má og 

hvað skal varast.  

  ·  Fingrafimi 2. Allir heimalyklar   Word – velja sér fræga 

persónu og búa til veggspjald  

Október   

  ·     Fingrafimi 2 Broddstafir  Word – –velja sér fræga 

persónu og búa til veggspjald  

10. október - 

viðtalsdagur 

  

  ·   Fingrafimi 2 Hástafir  Frjáls tími  

  · Scratch  

 

Nóvember   

      Tontastic   

 



      Fingraleikir  

      Búa til stuttmynd með notkun ipad     

  Búa til spurningar og taka viðtal með notkun ipad af 

samnemenda.  

Desember   

  ·   Fingrafimi 2 Upprifjun  Hönnun á jólakorti  

  ·    Fingrafimi 2  - og ? Teikna jólamynd í paint  

  ·    Fingrafimi 2  T og M , Ð og V  Frjáls tími  

Jólafrí 21. des – 6. jan 

hjá nemendum 

  

Janúar   

Starfsdagar 2. og 6. 

janúar 

  

3. janúar – viðtalsdagur.   

 6.jan ·      Fingraæfingar Ritgerð  



13.jan.   ·    Fingrafimi 2  Klára ritgerð.  

 

20 jan   Fingraæfingar á netinu. Slides, velja sér land og skrifa um í 

google slides. Samvinnuverkefni 

27 jan.  Slides halda áfram með land.  

Febrúar  3 ·     Halda kynningu á slides um land.  

 

 10 feb. ·  Fingraæfingar. (frjálst)  

17 feb.   ·      Ipad  orðagull/ shresh  

 24  ·      Fingraæfingar (búa til eigið ævintýri)  

Mars    

3. Mars   ·    Halda áfram með eigið ævintýri.  

6. mars - viðtalsdagur ·      Búa til mynd um eigið ævintýri í tölvu.     

Áhugasviðsverkefni 

þvert á árganga. 

  

  ·       

Apríl   

  ·         



Páskafrí 4. – 13. apríl ·          

  ·         

  ·       

Maí   

  ·        Verkefni um google earth  heimsreisa nams.is 

  ·        Verkefni um google earth 

  ·        Verkefni um google earth 

Starfsnám/val/vordagar 

18. – 28. maí. 

·        Frjálst 

  

  

  

  

  

  

 


