
Kennsluáætlun haust 2022 

fag, bekkur 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

1.vika 

24 .- 26. Ágúst 

23. skólasetning 

Fingrasetning 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 
og sjálfstæð vinna nemenda. 
 
 

www.typing.com 

https://typetastic.com/  
 
Fingrafimi 

 

2.vika 

29. ágúst .– 2. 

sept 

Fingrasetning 
 
Ritvinnsla 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 
og sjálfstæð vinna nemenda. 
 
Gera forsíðu, blaðsíðutal og setja inn 
myndir 
 
Skipuleggja heimasvæðið á drive, búa 
til möppu og skíra skjölin sín 

www.typing.com 

https://typetastic.com/  

Fingrafimi 
 
Google docs 
 
Google drive 

 
 

3.vika 

5. - 9. sept 

Fingrasetning 

Ritvinnsla 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 
og sjálfstæð vinna nemenda. 
 
Gera forsíðu, blaðsíðutal og setja inn 
myndir 
 
Skipuleggja heimasvæðið á drive, 

búið til möppu og skírt skjölin sín 

www.typing.com 

https://typetastic.com/ 

Fingrafimi 

Google docs 

Google drive 

 

4.vika 

12. – 16. sept 

Fingrasetning 

Ritvinnsla 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 

Gera dálka, setja inn línubil, breyta 
letri 

www.typing.com 

https://typetastic.com/ 

Fingrafimi 

 
 
 
 

http://www.typing.com/
https://typetastic.com/
http://www.typing.com/
https://typetastic.com/
http://www.typing.com/
https://typetastic.com/
http://www.typing.com/
https://typetastic.com/


Google docs 

5.vika 

19. – 23. sept 

19. 

skipulagsdagur 

Fingrasetning 

Ritvinnsla 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 
og sjálfstæð vinna nemenda. 
 
Senda tölvupóst, setja viðhengi, 
flokka og eyða pósti 

www.typing.com 

https://typetastic.com/ 

Fingrafimi 
 
Gmail 

 

6.vika 

26. - 30.sept 

Fingrasetning 
 
Ritvinnsla 
 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 
og sjálfstæð vinna nemenda. 
  
Senda tölvupóst, setja viðhengi, 
flokka og eyða pósti 

www.typing.com 

https://typetastic.com/ 

Fingrafimi 

Gmail 

 

7.vika 

3. - 7. okt 

Fingrasetning 
 
Upplýsingaöflun 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 
og sjálfstæð vinna nemenda. 
 
Læra að afla sér upplýsinga í 
leitarvélum, t.d. www.leitir.is og 
www.google.is 

www.typing.com 

https://typetastic.com/ 

Fingrafimi 

 

 

 

8.vika 

10. – 14. okt 
Ritvinnsla 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 
og sjálfstæð vinna nemenda. 

Google docs  
 

9.vika 

17.- 21. okt 

19.-21. 

Uppbygingardagar 

Ritvinnsla 
Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 
og sjálfstæð vinna nemenda. 

Google docs  

 
 

http://www.typing.com/
https://typetastic.com/
http://www.typing.com/
https://typetastic.com/
http://www.leitir.is/
http://www.google.is/
http://www.typing.com/
https://typetastic.com/


10. vika 

24. - 28. okt 

Vetrarfrí 24. - 25. okt 

Ritvinnsla 
Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 
og sjálfstæð vinna nemenda. 

Google docs  
 

11. vika 

31. okt. – 4. nóv. 

Glærugerð Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 
og sjálfstæð vinna nemenda. 

Google Slides 

 

12. vika 

7. – 11. nóv 

Glærugerð 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 
og sjálfstæð vinna nemenda. 

Google Slides  

13.vika 

14.- 18. nóv 

Glærugerð 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 
og sjálfstæð vinna nemenda. 

Google Slides  

14.vika 

21. – 25. Nóv 

Starfsdagur 22. nóv 

Ipad verkefni 
Gera trailer í imovie Imovie  

15.vika 

28. nóv. - 2. des. 
Ipad verkefni 

Gera trailer í imovie Imovie  

16.vika 

5. - 9. des. 
Ipad verkefni 

Gera trailer í imovie Imovie  



17.vika 

12. - 16. des 

Jólagleði 19. des. 

Fingrasetning 
Hraðapróf í Typing.com  

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 
og sjálfstæð vinna nemenda. 

www.typing.com 

Fingrafimi 

 

18.vika 

4. - 6. jan 

Starfsdagur 3. jan. 

Forritun 
Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 

Code.org 

Tynker 

Box Island 

 

 

19.vika 

9. - 13. jan Forritun 
Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 

 Code.org 

Tynker 

Box Island 

 

 

 

http://www.typing.com/

