
Kennsluáætlun 

Grunnskóli Húnaþings vestra  

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

  

Námsgrein: Upplýsingamennt 

Bekkur/hópur: 6. bekkur 

Kennari: Hrönn Björnsdóttir 

Tímabil: Haustönn 2020 

Hæfniviðmið 

Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar. 

● Beitt réttri fingrasetningu. 
● Sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum undir leiðsögn og í samvinnu með öðrum. 
● Nýtt fjölbreyttar leiðir og leitarvélar við markvissa öflun upplýsinga við hæfi. 
● Nýtt hugbúnað og forrit við einfalda uppbyggingu og uppsetningu ritsmíða. 
● Nýtt hugbúnað/forrit við gerð ritunarverkefna og framsetningu tölulegra gagna. 
● Nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu, gerð stuttmynda og hljóð- og tónvinnslu. 
● Nýtt hugbúnað/forrit við einfalda framsetningu á tölulegum gögnum. 
● 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: 

Fartölvur og ipad.  

Forrit: Google docs, slides og exel. 

Stuttmyndagerð. 

Paint.  

  

 



Leiðsagnarmat:  

Hvað verður metið, hvernig og hvenær 

● Verkefni verða metin eftir skil með skriflegri umsögn. 
● Metin verður eftir vinnusemi og vandvirkni í kennslustundum  
● Metið verður fingrasetning og hraði við notkun lyklaborðs við lok hvers annars.  

  

September Lok ágúst. Skrifa ævintýrasögu í google docs.  

  

  

Fingrafraæfingar. 10 mín. Klára ævintýrasögu og finna 
myndir við.  

  Fingraæfingar.  

  Starfsdagur 

   Vinna með slides. Velja sér fræga íslenska persónu og 
skrifa um.  

Október   

   Vinna með slides. Velja sér fræga íslenska persónu og 
skrifa um.  

  

9. október - 
viðtalsdagur 

  

  Fingraæfingar. Google docs velja sér land og skrifa um 
(heimaland)  

  Fingraæfingar. Google docs velja sér land og skrifa um 
(heimaland)  



 

Nóvember   

  Velja sér áhugaverða frétt og gera verkefni um það.  

  Stuttmyndagerð, samvinnuverkefni.  

  Stuttmyndagerð, samvinnuverkefni.  Klára og sýna 
öðrum nemendum.  

  

  Ipad skrach.  

  

Desember   

  Búa til jólakort með notkun tölvuforrita.  

  Búa til jólamynd  með notkun tölvuforrita.  

  Frjáls tími.  

Jólafrí 19. des – 6. 
jan hjá nemendum 

  

Janúar   

Starfsdagar 2. og 6. 
janúar 

  

6. janúar – 
viðtalsdagur. 

  



  ·  

  ·  

  ·  

Febrúar   

  ·  

  ·  

  ·  

  ·  

Mars   

  ·  

15. mars - 
viðtalsdagur 

·  

   

Páskafrí 27. – 5. apríl  ·  

Apríl   

  ·  



 ·  

  ·  

  ·  

Maí   

  ·  

  ·  

  ·  

Starfsnám/val/vordag
ar 25. – 26. maí. 

·        Vordagar 

  

  

  

  

 
 


