
Kennsluáætlun vor 2020 

Tölvur 10. bekkur –Myndvinnsla og hreyfimyndagerð 

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

Nemendur vinna ýmis verkefni í Photoshop myndvinnslu og gera stuttar hreyfimyndir í Macromedia Flash. Verkefnabók er lögð til grundvallar í hæfniviðmiðum. 

Hafa ber í huga að nemendur eru róterandi í tölvutímum og mæta í þriðja hvert skiptið. Fyrir vikið verður yfirferð mun hægari en almennt hefur verið. 

 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 Markmið                          

1.-3. vika 

20. jan-7. feb 

 

 

Enskumælandi lönd – 

þemaverkefni í ensku 

Sjá verkefnalýsingu varðandi ferðaskrifstofuverkefni á 
enskuvef skólans. 

Nemendur vinna í samþættingu við 
ensku að þema verkefni Verkefnið 
gengur út á stofnun ferðaskrifstofu fyrir 
erlendum ferðamönnum. Nemendur 
skipuleggja dagsferð,þriggja daga ferð 
og vikuferð um ýmsa sérstaka staði á 
landinu. 

Nemendur nýti sér 
margmiðlunartæknina til að hanna 
heildstætt verkefni til kynningar á 
efni sem fjallað er um  og miðlun 
þeirra upplýsinga til samnemenda. 

4.-6. vika 

10. feb.– 28. feb. 

 

 

 

 

Enskumælandi lönd – 

þemaverkefni í ensku 

Sjá verkefnalýsingu varðandi ferðaskrifstofuverkefni á 
enskuvef skólans. 

Nemendur vinna í samþættingu við 
ensku að þema verkefni Verkefnið 
gengur út á stofnun ferðaskrifstofu fyrir 
erlendum ferðamönnum. Nemendur 
skipuleggja dagsferð,þriggja daga ferð 
og vikuferð um ýmsa sérstaka staði á 
landinu. 

Nemendur nýti sér 
margmiðlunartæknina til að hanna 
heildstætt verkefni til kynningar á 
efni sem fjallað er um  og miðlun 
þeirra upplýsinga til samnemenda. 

7.-9. vika 

2. – 20. mars 

 

 

Nemendur læri að 

breyta lit á afmökuðum 

svæðum mynda; t.d. að 

lita bíl gulan og hár blátt 

á manneskju ofl 

Litabreyting á myndum  Nemendur geti breytt litatónum í 

myndum á sannfærandi hátt án 

þess að skilja eftir sig ummerki.  



10.-12. vika 

23. mars. – 13. apríl 

 

 

 

Nemendur tileinki sér þá 

tækni að lagfæra myndir 

og svæði mynda á 

mismunandi vegu m.t.t. 

litatónum ofl.  

Að laga myndir – healing brush Nemendur vinni með myndir sem hafa 

galla í þeim og einnig rispur.  Þau læri 

að nota healing brusch (sem aðlagar sig 

að litatónum í nánd við svæðið sem á 

að lagfæra eða breyta 

Nemendur geti lagfært skemmdar 

myndir, tekið út hluta sem birtast í 

myndunum án þess að skilja eftir 

sig ummerki 

13.-16. vika.  

14. apríl– 1. maí 

 

 

 

Nemendur tileinki sér þá 

tækni að lagfæra myndir 

og svæði mynda á 

mismunandi vegu m.t.t. 

litatónum ofl. 

Að laga myndir – healing brush Nemendur vinni með myndir sem hafa 

galla í þeim og einnig rispur.  Þau læri 

að nota healing brusch (sem aðlagar sig 

að litatónum í nánd við svæðið sem á 

að lagfæra eða breyta 

Nemendur geti lagfært skemmdar 

myndir, tekið út hluta sem birtast í 

myndunum án þess að skilja eftir 

sig ummerki 

17.-19. vika 

4.- 22.maí 

Kynning á Macromedia 
Flash 

Kynning á eiginleikum Macromedia Flash  Kynning á eiginleikum Macromedia 
Flash og sýnd dæmi um hvar þær 
myndir sjást á netinu. 

Nemendur læri tímaramma, hraða 
hvers ramma, bakgrunn og litun 

aukaverkefni 

Nemandi getur layers – 

lagskipt mynd. 

 

Að búa til lagskipta hreyfimynd – teikna inn á  Nemendur búa til mynd sem síðan á að 
verða hreyfimynd. Þau átti sig á að þau 
geti eins og í Photoshop unnið með 
mörg lög, marga hluti samtímis í 
hreyfimynd 

 

aukaverkefni Nemandi getur unnið 

með tweening – 

hreyfingu forma eða 

hluta eftir útreikning 

forrits. 

 

Að gera hreyfingu í flash – sýndur mismunur á 

tweening og annmörkum hennar miðað við að tekna 

hvern ramma.   

Nemendur læri að vinna með hreyfingu 
hluta og stjórni hreyfingunni með 
tweening og eða ramma.  Nemendur 
læri einnig innri hreyfingu í hverjum 
ramma. 

Nemendur læri að láta hluti vera á 
hreyfingu og rekast á eða hreyfast 
framhjá. 



aukaverkefni Nemandi getur látið hluti 

birtast, hverfa að breyta 

lit með notkun á 

tweening 

Unnið með tint-brightness-color ofl háð birtimyndum 

og breytingu á lit 

  

Námsmat:   
Meginuppistaða námsmats er byggð á símati þar sem verkefnaskil eru veigamikill þáttur í einkunnum nemenda. 

Mikilvægt er að nemendur geri sér grein fyrir að allir þættirnir hafa vægi og verkefni í upphafi telja strax og hafa áhrif á lokaeinkunn í vor.  

Efnisþættir:  

Verkefnahefti í vinnslu í  Photoshop og Macromedia Flash 

Lykilhæfni sem felur í sér m.a. vinnusemi, þrautseigju, ábyrgð og tjáningu er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

Páll  


