
Kennsluáætlun 2015-2016 

Fag:  Upplýsingatækni 

  
 

     
 

Árgangur: 4.bekkur   Tímafjöldi: 1 kest. á viku, hópaskipt aðra hverja viku. 

 

Kennarar: Ólafía Lára Ágústsdóttir 

 

Námsefni: Upplýsingatækni 

 

Námsmat: símat  
 

Lykilhæfni: 

Upplýsingatækni kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  

Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin 

námi. 

Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist. S.s samþættingu og samnýtingu í 

samfélagsfræðigreinum. 

 

Grunnþættir:  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  

Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 

Í upplýsingatækni er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  

 

 

 

 

 

 



Haustönn 4.bekkur 
 

Hæfniviðmið 
 

 farið eftir umgengnisreglum 
í tölvustofunni 

 beitt réttri líkamsstöðu við 
tölvuna 

 beitt undirstöðuatriðum í  
fingrasetningum 

 notað miðla nokkuð 
sjálfstætt við nýsköpun, 
hugmyndavinnu og 
kynningu efnis 

 sýnt ábyrgð í meðferð 
upplýsinga og verið 
meðvitaður um gildi 
ábyrgrar netnotkunar 

 leitað sér upplýsinga í námi 
í ólíkum miðlum 

 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: ágúst-september 

 
Fingrafimi 
Teikning 
Ísl./stæ 

Fingrafimi 2 inn á nams.is 
fingraleikir 
Tuxpaint teikniforrit 
Paint teikniforrit 
Nams.is forrit í ísl./stæ 

24. ágúst skólasetning  
8/9 Dagur læsis 
16/9 Dagur ísl. náttúru 
Samr. próf 4.og 7.b:24/9-25/9 
28/9  skipulagsd 

Tími: október 
Fingrafimi 
Teikning, sköpun 
Umbrot 
Samfélagsfr. Komdu að skoða  
Vefnotkun 

Fingrafimi 2 inn á nams.is 
Paint teikniforrit. 
Publisher 
Nams.is komdu að skoða  

6. foreldradagur 
16. Dagur ísl. tungu 
19. og 20.  vetrarfrí 

Tími: nóvember 
Fingrafimi 
Sköpun og sækja sér myndir af 
netinu 
Glærugerð í samvinnu við 
samfélagsfr.Ísl./stæ 
Vafrar og netslóðir 

Fingrafimi 2 inn á nams.is 
Paint teikniforrit 
Power Point glæruforrit 
Nams.is ísl./stæ forrit 

2.-6. nóv. – vinavika 
 
20. skipulagsdagur 
 

Tími: desember 
Fingrafimi 
Sköpun frjáls teikning og sögugerð 
Glærugerð  
Umbrot tengt jólum 

Fingrafimi 2 inn á nams.is 
Paint teikniforrit 
Power Point glæruforrit 
Publisher 

Föstudagur 18. des. er síðasti 
dagur fyrir jólafrí – Litlu jólin  

 
 
 
 



Vorönn 4.bekkur 

Hæfniviðmið 
 

 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,  

 sýnt frumkvæði og tekið 
þátt  
í samvinnuverkefnum undir  
leiðsögn,  

 gert sér grein fyrir ólíkum  
aðferðum við notkun á  
ýmsum tæknibúnaði, 

 lýst á einfaldan hátt  
eigið upplýsinga og 
miðlalæsi  

 

 Efnisþættir námsgögn  

Tími: janúar 
Fingrafimi 
Sköpun/Myndvinnsla 
Samvinnuverkefni í samfélagsfr. 
Myndvinnsla1 nams.is tölvutröllið 
Tölvuöryggi 

Fingrafimi 2 inn á nams.is 
Tuxpaint teikniforrit 
Paint teikniforrit 
Power Point glæruforrit 
Publisher 
Photostory 3 

Mánud. 4. jan., skipulagsdagur 
 
22. jan. bóndadagur 
 

Tími: febrúar 
Teikning-sköpun 
Myndvinnsla vinna með netmyndir 
Samvinnuverkefni í samfélagsfr. 
Myndvinnsla1 nams.is tölvutröllið 
Veraldarvefurinn 

 
Paint teikniforrit 
Power Point glæruforrit 
Publisher 
Photostory 3 

Þriðjud. 2. feb.foreldradagur 
 Miðvikud. 10. feb. öskudagur 
Miðvikud. 24. feb. 
skipulagsdagur  
Fimmtud. 25. feb. vetrarfrí 
Föstudag 26. feb. vetrarfrí 

Tími: mars 
Sköpun 
Myndvinnsla 
Samv.verk í samfr/náttúrufr. 
Myndvinnsla1 Photostory 
Word 

Tuxpaint teikniforrit 
Paint teikniforrit 
Power Point glæruforrit 
Publisher 
Photostory 3 
Verkefnahefti Word 

Miðvikud. 18. mars  
þemadagur 
Fimmtud. 19. mars  þemadagur 
Föstud. 20. mars   þemadagur 
 
21.-28. mars  páskafrí 

Tími: apríl 
Teikning-sköpun 
Myndvinnsla vinna með netmyndir 
Samv.verk við umsjónarkennara 
Word 

Paint teikniforrit 
Power Point glæruforrit 
Publisher 
Nams.is  
Verkefnahefti Word 

14. – 15. apríl þemadagar 
 
21. apríl Sumardagurinn fyrsti  
 

 Tími: maí/jún 
Sköpun,Myndvinnsla 
Samvinnuverkefni í 
samfélagsfr/náttúrufr. 

Paint teikniforrit 
Power Point glæruforrit 
Publisher 
Nam.is 

Fimmtud. 5. maí uppstig.dagur  
16. maí hvítasunna 
17. mai skipulagsdagur 
7. mai vordagur,8.jún. skólaslit 

 


