
 

(Námsfag 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) 

Tenging við hæfniviðmið 

23.-30. ágúst 

22. 

Skólasetning 

    

 

2.-6. 

september 

Kynning og upprifjun Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 

 1. Nemandi geti notað 

hugbúnað/forrit við einföld 

ritunarverkefni. 

2. Nemandi geti beitt 

undirstöðuatriðum í 

fingrasetningu. 

3. Nemandi geti sýnt 

sjálfstæði í vinnubrögðum 

undir leiðsögn og í samvinnu 

við aðra. 

 

9.-13. 

september 

 

Fingrasetning Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 

Netið 

www.typing.com 

Fingrafimi 

1. Nemandi geti notað 

hugbúnað/forrit við einföld 

ritunarverkefni. 

2. Nemandi geti beitt 

undirstöðuatriðum í 

fingrasetningu. 

3. Nemandi geti sýnt 

sjálfstæði í vinnubrögðum 

undir leiðsögn og í samvinnu 

við aðra. 

 

16.-20. 
Fingrasetning Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

Netið 

www.typing.com 

1. Nemandi geti notað 

hugbúnað/forrit við einföld 

http://www.typing.com/
http://www.typing.com/


 

september 

16. Dagur 

íslenskrar 

náttúru 

Ritvinnsla og sjálfstæð vinna nemenda.  

Google docs og Word 

 

ritunarverkefni. 

2. Nemandi geti beitt 

undirstöðuatriðum í 

fingrasetningu. 

3. Nemandi geti sýnt 

sjálfstæði í vinnubrögðum 

undir leiðsögn og í samvinnu 

við aðra. 

 

23.-27. 

september 

Fingrasetning 

 

Ritvinnsla 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 

Netið 

www.typing.com 

 

Google docs og Word 

 

 

1. Nemandi geti notað 

hugbúnað/forrit við einföld 

ritunarverkefni. 

2. Nemandi geti beitt 

undirstöðuatriðum í 

fingrasetningu. 

3. Nemandi geti sýnt 

sjálfstæði í vinnubrögðum 

undir leiðsögn og í samvinnu 

við aðra. 

 

30. september-

4. október 

1. 

Skipulagsdagu

r 

Fingrasetning 

 

Ritvinnsla 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 

Netið 

www.typing.com 

 

Google docs og Word 

 

1. Nemandi geti notað 

hugbúnað/forrit við einföld 

ritunarverkefni. 

2. Nemandi geti beitt 

undirstöðuatriðum í 

fingrasetningu. 

3. Nemandi geti sýnt 

sjálfstæði í vinnubrögðum 

undir leiðsögn og í samvinnu 

við aðra. 

 

 7.-11. október 

 Glærugerð 

 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 
Google Slides og Power Point 

1. Nemandi geti notað 

hugbúnað/forrit við einföld 

ritunarverkefni. 

2. Nemandi geti beitt 

undirstöðuatriðum í 

fingrasetningu. 

http://www.typing.com/
http://www.typing.com/


 

3. Nemandi geti sýnt 

sjálfstæði í vinnubrögðum 

undir leiðsögn og í samvinnu 

við aðra. 

4. Getur gert glærukynningu, 

notað mism bakgrunn, bætt 

við skyggnu og sett inn 

mynd og textasvæði 

14.-18. október 

 

Glærugerð 

 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 
Google Slides og Power Point 

1. Nemandi geti notað 

hugbúnað/forrit við einföld 

ritunarverkefni. 

2. Nemandi geti beitt 

undirstöðuatriðum í 

fingrasetningu. 

3. Nemandi geti sýnt 

sjálfstæði í vinnubrögðum 

undir leiðsögn og í samvinnu 

við aðra. 

4. Getur gert glærukynningu, 

notað mism bakgrunn, bætt 

við skyggnu og sett inn 

mynd og textasvæði 

21.-25. október         

23. 

Samskiptadag

ur 

Glærugerð 

 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 
Google Slides og Power Point 

1. Nemandi geti notað 

hugbúnað/forrit við einföld 

ritunarverkefni. 

2. Nemandi geti beitt 

undirstöðuatriðum í 

fingrasetningu. 

3. Nemandi geti sýnt 

sjálfstæði í vinnubrögðum 

undir leiðsögn og í samvinnu 

við aðra. 

4. Getur gert glærukynningu, 

notað mism bakgrunn, bætt 

við skyggnu og sett inn 

mynd og textasvæði 

28. október-1. 
Forritun 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara Code.org Nemandi geti sýnt sjálfstæði 

í vinnubrögðum undir 



 

nóvember 

 28.-29. 

vetrarfrí        

 og sjálfstæð vinna nemenda. Swift playgrounds 

 

leiðsögn og í samvinnu við 

aðra. 

4.-8. nóvember 

 
Forritun 

 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 

Code.org 

Swift playgrounds 

 

Nemandi geti sýnt sjálfstæði 

í vinnubrögðum undir 

leiðsögn og í samvinnu við 

aðra. 

11.-

15.nóvember       

11. 

Skipulagsdagu

r 

16. Dagur 

íslenskrar 

tungu  

Forritun 

 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara 

og sjálfstæð vinna nemenda. 

Code.org 

Swift playgrounds 

 

Nemandi geti sýnt sjálfstæði 

í vinnubrögðum undir 

leiðsögn og í samvinnu við 

aðra. 

18.-22. 

nóvember 

Ipad verkefni Gera trailer í imovie Imovie 

1. Nemandi geti notað 

hugbúnað/forrit við einföld 

ritunarverkefni. 

2. Nemandi geti beitt 

undirstöðuatriðum í 

fingrasetningu. 

3. Nemandi geti sýnt 

sjálfstæði í vinnubrögðum 

undir leiðsögn og í samvinnu 

við aðra. 

4.Getur tekið mynd á ipad, 

minnkað hana, lýst, kroppað 

og breytt litum 

25.-29. 

nóvember 
Ipad verkefni Gera trailer í imovie Imovie 

1. Nemandi geti notað 

hugbúnað/forrit við einföld 

ritunarverkefni. 

2. Nemandi geti beitt 

undirstöðuatriðum í 



 

fingrasetningu. 

3. Nemandi geti sýnt 

sjálfstæði í vinnubrögðum 

undir leiðsögn og í samvinnu 

við aðra. 

4.Getur tekið mynd á ipad, 

minnkað hana, lýst, kroppað 

og breytt litum 

26.-30 

nóvember 

 

Ipad verkefni Gera trailer í imovie Imovie 

1. Nemandi geti notað 

hugbúnað/forrit við einföld 

ritunarverkefni. 

2. Nemandi geti beitt 

undirstöðuatriðum í 

fingrasetningu. 

3. Nemandi geti sýnt 

sjálfstæði í vinnubrögðum 

undir leiðsögn og í samvinnu 

við aðra. 

4.Getur tekið mynd á ipad, 

minnkað hana, lýst, kroppað 

og breytt litum 

2.-6. desmeber 

 

Hvað kostar að halda jól? Power point glærukynning 
Samþættingarverkefni, ísl, stæ, uppl, 

samfél 

1. Nemandi geti notað 

hugbúnað/forrit við einföld 

ritunarverkefni. 

2. Nemandi geti beitt 

undirstöðuatriðum í 

fingrasetningu. 

3. Nemandi geti sýnt 

sjálfstæði í vinnubrögðum 

undir leiðsögn og í samvinnu 

við aðra. 

 

9.-13. des. 

Hvað kostar að halda jól? Power point glærukynning 
Samþættingarverkefni, ísl, stæ, uppl, 

samfél 

 

 

 

 

16.-20. 
Hvað kostar að halda jól? 

Power point glærukynning Samþættingarverkefni, ísl, stæ, uppl,  



 

desember 

20. Jólahátíð 

samfél 

21. desember 

     J Ó L A F R Í      

2.-3. janúar 

2. 

Skipulagsdagu

r 

 
  

  

 

1. Nemandi geti notað 

hugbúnað/forrit við einföld 

ritunarverkefni. 

2. Nemandi geti beitt 

undirstöðuatriðum í 

fingrasetningu. 

3. Nemandi geti sýnt 

sjálfstæði í vinnubrögðum 

undir leiðsögn og í samvinnu 

við aðra. 

4.Getur tekið mynd á ipad, 

minnkað hana, lýst, kroppað 

og breytt litum 

6.-10. janúar 

 

Ýmis verkefni    

1. Nemandi geti notað 

hugbúnað/forrit við einföld 

ritunarverkefni. 

2. Nemandi geti beitt 

undirstöðuatriðum í 

fingrasetningu. 

3. Nemandi geti sýnt 

sjálfstæði í vinnubrögðum 

undir leiðsögn og í samvinnu 

við aðra. 

4.Getur tekið mynd á ipad, 

minnkað hana, lýst, kroppað 

og breytt litum 

13.-17. janúar 

Ýmis verkefni    

1. Nemandi geti notað 

hugbúnað/forrit við einföld 

ritunarverkefni. 

2. Nemandi geti beitt 

undirstöðuatriðum í 



 

fingrasetningu. 

3. Nemandi geti sýnt 

sjálfstæði í vinnubrögðum 

undir leiðsögn og í samvinnu 

við aðra. 

4.Getur tekið mynd á ipad, 

minnkað hana, lýst, kroppað 

og breytt litum 

 

Námsmat:   

 


