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Víðistaðaskóli 

 

 

Kennsluáætlun 

 Upplýsinga- og tæknimennt í  

3. bekk - smiðjur 

 

Tímar á viku 

4 kennslustundir. 
Kennt í lotum. 

 Kennarar: Kristín Björk Guðbjörnsdóttir og 
Kristborg Bóel  

Veturinn 2019 - 2020 

 

Tegund  

Tæki  Tölvur, iPad spjaldtölvur. 

Myndbönd Ýmis kennslumynd af mms, youtube ofl. 

Vefir/forrit Ýmis forrit af mms.is og sem kennari velur. 

 

Annað  

Kennslu- 
fyrirkomulag 

Kennt er í lotum.  

 

 

Vika/ 

dagar 

Námsefni - viðfangsefni Námsefni – viðfangsefni 
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Nemendur æfa sig að skrá sig inn í 

tölvur. 

Tölvuöryggi: horft saman á klípusögu á 

mms.is og rætt saman.  

Fingrafimi. 

Grunnatriði í tölvum.  

Paint – horft saman á kennslumyndband 

um helstu stillingar. (1.-2.b) 

Paint – teikna hús. 
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Tölvuöryggi: horft saman á klípusögu á 

mms.is og rætt saman. 

Paint – horft saman á kennslumyndband 

um helstu stillingar. (3.-4.b) 

Æfa sig í Paint.  

  

Læra um símaskrá og leita að 
símanúmerum á ja.is 

Skoða saman google maps/ja.is. Skoða 

streetview. 

MMS námsvefir / code.org 
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Tölvuöryggi: horft saman á klípusögu á 

mms.is og rætt saman.  

Fingrafimi.  

code.org 

Ritun – nemendur æfa sig að nota 

ritvinnsluforrit. 

(texti og myndir 
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Tölvuöryggi: horft saman á klípusögu á 

mms.is og rætt saman.  

Fingrafimi.  

code.org 

Ritun – nemendur æfa sig að nota 

ritvinnsluforrit. 
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Puppet pals Puppet pals 

06 ? 

 

Horfa á kennslumyndband Scratch 

Grunnatriði í Scratch jr. (ipad) 

Scracth jr. Nemendur vinna tvö saman og 

gera scratch mynd í tengslum við þema. 

(ipad) 
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Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar 
 

 

 

Námsmat Lýsing Vægi 

 Lykilhæfni 

 

 Vinna í tímum. 

 Fylgjast með notkun og hæfni í kennslustund. 

 Skráð í námsframvindu. 

 

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

 Nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni. 

 Leitað upplýsinga og nýtt við verkefnavinnu. 

 Nýtt upplýsingatækni og forrit við uppbyggingu 
einfaldra verkefna. 

 Beitt undirstöðuatriðum í fingrasetningu. 

 Beitt undirstöðuatriðum í einfaldri forritun. 

 

 


