
 

Upplýsingatækni 5.bekkur  

                                  Haust 2019 

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

Kennarar:  

VIKA VIÐFANGSEFNI                  
(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                

(hvernig er unnið með efnið) 
NÁMSEFNI                                

(allt námsefni) 
ANNAÐ                         

(t.d. tímasetning kannanna) 

23.-30. ágúst 

22. Skólasetning 

    
 

2.-6. 

september 

Fingrasetning Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 

www.typing.com 

https://typetastic.com/  

 

Fingrafimi 

Situr rétt við vinnu á 

lyklaborð og beitir sér rétt. 

Þekkir alla heimalyklana. 

Getur gert kommu yfir stafi. 

Kann að nota skiptihnappinn 

(Shift) til að gera stóra stafi. 

Notar rétta fingrasetningu. 
9.-13. 

september 

 

Fingrasetning Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 

www.typing.com 

https://typetastic.com/  

Fingrafimi 

Situr rétt við vinnu á 

lyklaborð og beitir sér rétt. 

Þekkir alla heimalyklana. 

Getur gert kommu yfir stafi. 

Kann að nota skiptihnappinn 

(Shift) til að gera stóra stafi. 

Notar rétta fingrasetningu. 
16.-20. 

september 

16. Dagur 

íslenskrar náttúru 

Fingrasetning 
Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 

www.typing.com 

https://typetastic.com/ 

Fingrafimi 

Situr rétt við vinnu á 

lyklaborð og beitir sér rétt. 

Þekkir alla heimalyklana. 

Getur gert kommu yfir stafi. 

Kann að nota skiptihnappinn 

(Shift) til að gera stóra stafi. 

Notar rétta fingrasetningu. 
23.-27. 

september 
Fingrasetning 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 
www.typing.com 

 
Situr rétt við vinnu á 

lyklaborð og beitir sér rétt. 

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/ 

Fingrafimi 

Þekkir alla heimalyklana. 

Getur gert kommu yfir stafi. 

Kann að nota skiptihnappinn 

(Shift) til að gera stóra stafi. 

Notar rétta fingrasetningu. 
 
 
 

30. september-

4. október 

1. Skipulagsdagur 
Fingrasetning 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 

www.typing.com 

https://typetastic.com/ 

Fingrafimi 

Situr rétt við vinnu á 

lyklaborð og beitir sér rétt. 

Þekkir alla heimalyklana. 

Getur gert kommu yfir stafi. 

Kann að nota skiptihnappinn 

(Shift) til að gera stóra stafi. 

Notar rétta fingrasetningu. 
 7.-11. október 

 
Fingrasetning 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 

www.typing.com 

https://typetastic.com/ 

Fingrafimi 

Situr rétt við vinnu á 

lyklaborð og beitir sér rétt. 

Þekkir alla heimalyklana. 

Getur gert kommu yfir stafi. 

Kann að nota skiptihnappinn 

(Shift) til að gera stóra stafi. 

Notar rétta fingrasetningu. 
14.-18. október 

 

Ritvinnsla 
Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 

 

Google docs og Word 

Google Docs afmælisboðskort 

Google Doc,s Rita eigin sögu, 

forsíða og baksíða. 

 

Getur notað hugbúnað/forrit 

(t.d.Word) við ritun og 

uppbyggingu einfaldra 

verkefna. 

Getur sótt myndir í Word og 

Docs og getur stækkað þær, 

minnkað og skrifað texta við 

þær 

Getur skipulagt heimsvæðið 

sitt, búið til möppu og vistað. 

21.-25. október         

23. 

Samskiptadagur Ritvinnsla 
Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 

 

Google docs og Word 

Google Docs afmælisboðskort 

Getur notað hugbúnað/forrit 

(t.d.Word) við ritun og 

uppbyggingu einfaldra 

verkefna. 

Getur sótt myndir í Word og 

Docs og getur stækkað þær, 

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


 

Google Doc,s Rita eigin sögu, 

forsíða og baksíða 

 

minnkað og skrifað texta við 

þær. 

Getur skipulagt 
heimsvæðið sitt, búið til 
möppu og vistað. 

28. október-1. 

nóvember 

 28.-29. vetrarfrí        

Ritvinnsla 
Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 

 

Google docs og Word 

Google Docs afmælisboðskort 

Google Doc,s Rita eigin sögu, 

forsíða og baksíða 

 

Getur notað hugbúnað/forrit 

(t.d.Word) við ritun og 

uppbyggingu einfaldra 

verkefna. 

Getur sótt myndir í Word og 

Docs og getur stækkað þær, 

minnkað og skrifað texta við 

þær. 

Getur sett in dálka og 

töflur og vistað í Word og 

notað copy/paste 

4.-8. nóvember 

 

Ritvinnsla 
Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 

 

Google docs og Word 

Google Docs afmælisboðskort 

Google Doc,s Rita eigin sögu, 

forsíða og baksíða 

 

 

Getur notað hugbúnað/forrit 

(t.d.Word) við ritun og 

uppbyggingu einfaldra 

verkefna. 

Getur sótt myndir í Word og 

Docs og getur stækkað þær, 

minnkað og skrifað texta við 

þær. 

Getur sett in dálka og 

töflur og vistað í Word og 

notað copy/paste 

11.-

15.nóvember       

11. Skipulagsdagur 

16. Dagur 

íslenskrar tungu  

Glærugerð Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 

 

Pow Toon og Google Slides 

Getur gert lifandi 

kynningu með PowToon 

og Google Slides. 

Gengur vel um og fer eftir 

þeim reglum sem gilda í 

tölvustofunni. 



 

18.-22. 

nóvember 

Glærugerð 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 
Pow Toon og Google Slides 

Getur gert lifandi 

kynningu með PowToon 

og Google Slides. 

Gengur vel um og fer eftir 

þeim reglum sem gilda í 

tölvustofunni. 
25.-29. 

nóvember 

Glærugerð 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 
Pow Toon og Google Slides 

Getur gert lifandi 

kynningu með PowToon 

og Google Slides. 

Gengur vel um og fer eftir 

þeim reglum sem gilda í 

tölvustofunni. 
26.-30 

nóvember 

 

Ipad verkefni Gera trailer í imovie Imovie Getur leitað upplýsinga og 
nýtt í vinnu við verkefni. 

2.-6. desmeber 

 
Ipad verkefni Gera trailer í imovie Imovie Getur leitað upplýsinga og 

nýtt í vinnu við verkefni. 

9.-13. des. 
Ipad verkefni Gera trailer í imovie Imovie 

Getur leitað upplýsinga og 
nýtt í vinnu við verkefni. 

16.-20. 

desember 

20. Jólahátíð Fingrasetning 

Hraðapróf í Typing.com  

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 

www.typing.com 

Fingrafimi 

Situr rétt við vinnu á 

lyklaborð og beitir sér rétt. 

Þekkir alla heimalyklana. 

Getur gert kommu yfir stafi. 

Kann að nota skiptihnappinn 

(Shift) til að gera stóra stafi. 

Notar rétta fingrasetningu. 
21. desember 

     J Ó L A F R Í     
 

http://www.typing.com/


 

2.-3. janúar 

2. Skipulagsdagur 

 
Forritun 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 

 

  

Code.org 

Tynker 

Box Island 

 

 

6.-10. janúar 

 
Forritun 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 

 Code.org 

Tynker 

Box Island 

 

 

13.-17. janúar 

Forritun 
Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 

 Code.org 

Tynker 

Box Island 

 

 

 

Námsmat:   

Helstu viðfangsefnin í vetur eru að nemendur temji sér rétta fingrasetningu, auki leikni og hraða við vélritun. Nemendur fá 
leiðsögn um réttar vinnustellingar, upplýsingalæsi ásamt netöryggi. Ýmis forrit verða fyrir valinu í vetur og fá nemendur að 
læra og vinna með margvíslega vefi (náms- og leikjavefi). Einnig munum við skoða undirstöðuatriðin í forritun. 

Umsjónarkennarar kenna nemendum á Google umhverfið þar sem þeir læra á skjalageymslu, skyggnugerð og ritvinnslu. 

 

 

 


