
 

Kennsluáætlun vor 2020 

Upplýsingatækni 6. Bekkur 

 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

 

22. – 26.ágúst 

Skólasetning/viðtöl 

23.ágúst 

 

 

Skólasetning 

 

 
 
 

 

 

  

 
 

 

29. ágúst – 

2.sept. 

 

Kynning og upprifjun    

 

 

 

 

5. – 9. Sept. 

 

Fingrasetning Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 
og sjálfstæð vinna nemenda. 

Netið 
www.typing.com 

Fingrafimi 

 

 
Notar rétta fingrasetningu. 
 
Þekkir alla heimalyklana. 
 
Getur gert kommu yfir stafi 
(broddastafi). 
 
Kann að nota skiptihnapp 
til að gerar stóra stafi. 

http://www.typing.com/


12. – 16.sept.  

 

Fingrasetning Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 
og sjálfstæð vinna nemenda. 

Netið 
www.typing.com 

Fingrafimi 

 

 
Notar rétta fingrasetningu. 
 
Þekkir alla heimalyklana. 
 
Getur gert kommu yfir stafi 
(broddastafi). 
 
Kann að nota skiptihnapp 
til að gerar stóra stafi. 

    

    19. – 23. sept. 

Starfsdagur mán 

19.sept. 

 

 
 
Google öpp 
Slides, docs, gmail 
o.s.frv. 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 
og sjálfstæð vinna nemenda. 

Ritvinnsla í google docs 
 

 

 

Getur notað leitarvélar til 
að afla sér upplýsinga og 
nýtt í vinnu við verkefni. 

 

26. – 30. sept. 

 

 
 
Google öpp 
Slides, docs, gmail 

o.s.frv. 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 
og sjálfstæð vinna nemenda. 

Ritvinnsla í google docs 
 

 

 

Getur nýtt rafrænt og 
gagnvirkt námsefni á 
fjölbreyttan hátt. 

 
 

 

3. – 7. okt. 

Glærugerð og google 
öpp. 
Rafrænt námsefni 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 
og sjálfstæð vinna nemenda. 

Google öpp 
Slides, docs, gmail o.s.frv. 

Getur opnað vafra og 
þekkir helstu 
aðgerðarhnappa s.s. heim, 
áfram og afturábak. 
 

 

10. – 14. okt.  

 

 

 
 
Glærugerð og google 
öpp. 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 
og sjálfstæð vinna nemenda. 

Google öpp 
Slides, docs, gmail o.s.frv. 

Getur unnið verkefni í docs, 
slides og sheets. 
 
Þekkir og getur nýtt sér 
algengustu aðgerðir í docs. 
 
Getur gert glærukynningu í 
Google slides og notað 
mismunandi bakgrunn, 

http://www.typing.com/


bætt við skyggnu og sett 
inn mynd og textasvæði. 

 

17. – 21. okt. 

Þemadagar 

mið/fim/fös 

 

 

Skapandi vinna í 
teiknimyndagerð 

Innlögn frá kennara 
Nemendur vinna verkefni eftir að 
hafa fengið upprifjun á forritinu 
Pixton. 

Pixton 
Hér er linkur fyrir nemendur í 
6.bekk 2022-2023: 

https://join.pixton.com/g5u5cr 
 
 

Getur leitað eftir 
efnisorðum á vef. 
 
Getur nýtt sér Google 
Classroom. 
 
Sýnir ábyrgð í meðferð 
upplýsinga 

 

24. – 28. okt.  

Vetrafrí 24. og 25. okt 

 

Vetrafrí  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

31. okt – 4. nóv. 

Skapandi vinna í 

teiknimyndagerð 

Innlögn frá kennara 
Nemendur vinna verkefni eftir að 
hafa fengið upprifjun á forritinu 
Pixton. 
t.d. semja sögu o.s.frv. 

Pixton 
Hér er linkur fyrir nemendur: 

https://join.pixton.com/g5u5cr 
 
 

Getur unnið að 
uppbyggingu og frágangi 
ritsmíðar. 
Tekur ábyrgð á eigin 
samskiptum og gögnum á 
neti og netmiðlum 

 

7. -11. nóv.  

 

 
Skapandi vinna í forritinu 
Canva 
 
 
 

 Innlögn frá kennara 
Nemendur vinna verkefni eftir að 
hafa fengið kynningu á canva 

Canva  
 
 

14. – 18. nóv.  

 

Skapandi vinna í forritinu 
Canva 
 
 

Innlögn frá kennara 
Nemendur vinna verkefni eftir að 
hafa fengið kynningu á canva 

Canva 

 

 
Fer eftir reglum un ábyrga 
netnotkun og er 
meðvituð/aður um 
siðferðislegt gildi þeirra. 
 

https://join.pixton.com/g5u5cr
https://join.pixton.com/g5u5cr


 
 

 

21. – 25. nóv.  

Starfsdagur  

22.nóvember 

 

Skapandi vinna í forritinu 
Canva 
 

 

 Innlögn frá kennara 
Nemendur vinna verkefni eftir að 
hafa fengið kynningu á canva 

Canva Tekur ábyrgð á eigin 
samskiptum og gögnum á 
neti og netmiðlum. 

28. nóv – 2.des.  Hvað kostar að halda jól? 

Innlögn frá kennara 
Nemendur vinna verkefni eftir að 
hafa fengið kynningu á canva 

Canva 

 

Áttar sig á hvað það þýðir 
að setja 
persónuupplýsingar inn á 
netið. 

 

5. – 9. des.  

 

 

Hvað kostar að halda jól? 

Innlögn frá kennara, nemendur 
kynna síðan verkefnið sitt í lokin. 
Hugmyndir að kynningu:  
Google slides 
Canva – hægt að gera bækling eða 
myndband o.s.frv. 
  

Verkefni sem er samþætt við önnur 

fög, t.d. íslensku, stærðfræði, 

samfélagsfræði og upplýsingatækni 

 

Veit hvað rafrænt einelti 
er. 
 
Veit hvað á að gera þegar 
farið er inn á vafasamar 
síður og hlekki. 
 
 

12. – 16. des.  

 
Hvað kostar að halda jól? 

Innlögn frá kennara, nemendur 
kynna síðan verkefnið sitt í lokin. 
Hugmyndir að kynningu:  
Google slides 
Canva – hægt að gera bækling eða 
myndband o.s.frv. 
  

Verkefni sem er samþætt við önnur 

fög, t.d. íslensku, stærðfræði, 

samfélagsfræði og upplýsingatækni 

 

Sýnir ábyrgð í meðferð 
upplýsinga. 
 
 

 

19. – 23.des. 

Litlu jól 19.des 

Jólafrí 20 – 23.des. 

Skapandi vinna í 
teiknimyndagerð 

Innlögn frá kennara 
Nemendur vinna verkefni eftir að 

hafa fengið upprifjun á forritinu 

Pixton. 

Pixton 
Hér er linkur fyrir nemendur: 

https://join.pixton.com/g5u5cr 
 
 

Getur leitað eftir 
efnisorðum á vef. 
 
Getur nýtt sér Google 
Classroom. 
 
Sýnir ábyrgð í meðferð 
upplýsinga 

https://join.pixton.com/g5u5cr


 

 

    26. – 30. des.  

Jólafrí 

 

 

    

 

2. – 6. Janúar 

Jólafrí 2.jan 

Starfsdagur 3.jan 

 

    

 

9. – 13. janúar 

 

 

Forritun Nemendur fá að kynnast ýmsum 
forritunaröppum ásamt 
forritunarleikjum á internetinu. 

Code.org 

Swift Playground 

 

Kynnist forritun. 
 
Getur nýtt rafrænt og 
gagnvirkt námsefni á 
fjölbreyttan hátt. 
 

 

16. – 20. Janúar 

Google maps   Getur nýtt rafrænt og 
gagnvirkt námsefni á 
fjölbreyttan hátt. 

 

23. – 27. janúar 

Google earth 

 

  Getur nýtt rafrænt og 
gagnvirkt námsefni á 
fjölbreyttan hátt. 

 



Námsmat:  Sjá hæfnikort á mentor 

A   B+  B  C+  C og  D 

Til dæmis um matið er A framúrskarandi hæfni,  B góð hæfni og C sæmileg hæfni. 

 
 

 


