
Grunnskóli Húnaþings vestra
Góður skóli – gjöful framtíð

Kennsluáætlun

Námsgrein: Upplýsingamennt

Bekkur/hópur: 4.bekkur

Kennari: Eydís Ósk Indriðadóttir

Tímabil: Haust 2022 – Vor 2023

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.

Lykilhæfni.
● Sjá lykilhæfni við námsmat á heimasíðu grunnskólans

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

Helstu námsbækur og gögn:
● Tölvur og ipadar

●  Tölvuforrrit

● Verkefni

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

● Nemandi verður metinn eftir færni í notkun tölvuforrita.

● Metið verður einnig færni 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.

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


Tímabil Viðfangsefni

Ágúst Almenn fræðsla um umgengni við tölvur/ipada – örugg netnotkun

22.-26.ág.

SAFT http://www.saft.is - Nemendur þjálfast í viðeigandi umgengni við

tölvur og ipada. Nemendur læra inn á hvað ber að varast í samskiptum á

internetinu.

29.ág – 2.sept.

SAFT http://www.saft.is - Nemendur þjálfast í viðeigandi umgengni við

tölvur og ipada. Nemendur læra inn á hvað ber að varast í samskiptum á

internetinu.

September Innskráning og fingrasetning, ritvinnsluforrit

5. – 9.sept.
Nemendur læra að skrá sig sjálfir inn, byrja að æfast í fingrasetningu og

ritun í tölvum.

5.september Starfsdagur eftir hádegi

12.-16.sept.
Nemendur læra að skrá sig sjálfir inn, byrja að æfast í fingrasetningu og

ritun í tölvum.

19.-23.sept.
Nemendur læra að skrá sig sjálfir inn, byrja að æfast í fingrasetningu og

ritun í tölvum. Nemendur byrja að vinna í skapandi skrifum.

26.-30.sept.
Nemendur læra að skrá sig sjálfir inn, byrja að æfast í fingrasetningu og

ritun í tölvum. Nemendur byrja að vinna í skapandi skrifum.

30.sept. Starfsdagur allan daginn

Október Skapandi skrif, fingrasetning og ritun

3.-7.okt.
Nemendur læra rétta fingrasetningu, muninn á staðreynd og skoðun

og eins mun á fræðitexta og almennum skrifum.

5.okt. Starfsdagur allan daginn

6.okt Viðtalsdagur

10.-14.okt.
Nemendur læra rétta fingrasetningu, muninn á staðreynd og skoðun

og eins mun á fræðitexta og almennum skrifum.

17.-21.okt.
Nemendur læra rétta fingrasetningu, muninn á staðreynd og skoðun      og

eins mun á fræðitexta og almennum skrifum.

24.-28.okt.
Nemendur læra rétta fingrasetningu, muninn á staðreynd og skoðun

og eins mun á fræðitexta og almennum skrifum.

31.okt. – 4.nóv.
Nemendur læra rétta fingrasetningu, muninn á staðreynd og skoðun

og eins mun á fræðitexta og almennum skrifum.

2.nóv Starfsdagur eftir hádegi

Nóvember Öflun upplýsinga á netinu og notkun þeirra

7. - 11.nóv.
Nemendur búa til sögu um ferðalag og afla sér upplýsinga um landið sem

þeir ætla til.

3. – 11.nóv. Uppbrot – 11.nóv. Árshátíð

14. – 18.nóv.
Nemendur búa til sögu um ferðalag og afla sér upplýsinga um landið sem

þeir ætla til.
18. og 21.nóv. Vetrarfrí

21. – 25.nóv.
Nemendur búa til sögu um ferðalag og afla sér upplýsinga um landið sem

þeir ætla til.

28.nóv – 2.des.
Nemendur búa til sögu um ferðalag og afla sér upplýsinga um landið sem

þeir ætla til.

http://www.saft.is
http://www.saft.is


Desember Skrift, lestur og vinnubækur, aukabækur, ritun, Skinna 1. Lesrún 2.

5. – 9.des.

Fræg persóna – Nemendur velja sér fræga persónu til að fjalla um, afla sér
upplýsinga um hana og æfast í að greina muninn á réttum og röngum

upplýsingum.

12.-16.des

Fræg persóna – Nemendur velja sér fræga persónu til að fjalla um, afla sér
upplýsinga um hana og æfast í að greina muninn á réttum og röngum

upplýsingum.

20.des

Fræg persóna – Nemendur velja sér fræga persónu til að fjalla um, afla sér
upplýsinga um hana og æfast í að greina muninn á réttum og röngum

upplýsingum.

Tímabil Viðfangsefni

Janúar Fingrasetning, ritun og öflun upplýsinga

2. – 6.jan. Nemendur klára verkefni um fræga persónu og kynna verkefnið.

2.jan. Starfsdagur

9. – 13.jan. Nemendur klára verkefni um fræga persónu og kynna verkefnið.

16. – 20.jan. Nemendur klára verkefni um fræga persónu og kynna verkefnið.

16.jan. Starfsdagur

17.jan. Viðtalsdagur

23. – 27.jan. Ritunarverkefni í tölvum.

30.jan. – 3.feb. Ritunarverkefni í tölvum.

Febrúar Verkefni í ritun og upplýsingaöflun

6. – 10.feb.
Áframhaldandi verkefni í ritun og eins að afla réttra upplýsinga um

hluti/fólk.

13. - 17.feb.
Áframhaldandi verkefni í ritun og eins að afla réttra upplýsinga um

hluti/fólk.

13. – 14.feb. Vetrarfrí

20. - 24.feb.
Áframhaldandi verkefni í ritun og eins að afla réttra upplýsinga um

hluti/fólk.

27.feb. – 3.mars
Áframhaldandi verkefni í ritun og eins að afla réttra upplýsinga um

hluti/fólk.

Mars Verkefni í ritun og upplýsingaöflun

6. – 10.mars
Samvinnuverkefni. Nemendur vinna saman að eigin sögu

og gerð mynda í sögunni.

13. – 17.mars
Samvinnuverkefni. Nemendur vinna saman að eigin sögu

og gerð mynda í sögunni.

20. – 24.mars
Samvinnuverkefni. Nemendur vinna saman að eigin sögu

og gerð mynda í sögunni.

24.mars Viðtalsdagur

27. – 31.mars
Samvinnuverkefni. Nemendur vinna saman að eigin sögu

og gerð mynda í sögunni.

Apríl Verkefni í ritun og upplýsingaöflun

3. – 7.apríl Páskafrí

10. – 14.apríl Kynning á samvinnuverkefninu.

17. – 21.apríl Kynning á samvinnuverkefninu.



20.apríl Sumardagurinn fyrsti

24. – 28.apríl
Velja sér land til að skrifa um. Afla sér upplýsinga um það og eins myndir

frá því.

Maí Verkefni í ritun og upplýsingaöflun

1. – 5.maí
Velja sér land til að skrifa um. Afla sér upplýsinga um það og eins myndir

frá því.
1.maí Verkalýðsdagurinn – Frí

8. – 12.maí
Velja sér land til að skrifa um. Afla sér upplýsinga um það og eins myndir

frá því.

15.-19.maí
Velja sér land til að skrifa um. Afla sér upplýsinga um það og eins myndir

frá því.

18.maí Uppstigningardagur - Frí

22. – 26.maí Kynning á landinu.

29.maí – 2.júní Kynning á landinu.

29.maí Annar í Hvítasunnu


