
 

Kennsluáætlun Upplýsingatækni 3. bekkur 
2 kennslustundir kenndar á viku, þriðjudaga og fimmtudaga- (60 mín. í senn) hver nemandi fær 13 skipti 

Kennari: Anna Lilja Jóhannsdóttir 

Tími  VIÐFANGSEFNI EFNISTÖK NÁMSGÖGN 

1. - 3. tími Kynning á smiðjunni 

Fingrafimi/ 

rafbókagerð  

Kennari fer yfir skipulagið í tölvutímunum og kynnir nemendum fyrir forritinu.  

Rafbókagerð: Nemendur fá leiðsögn kennara með hvernig þeir búa til rafbók. 

Nemendur búa til eigin rafbók. Til dæmis velja lit á forsíðu, skrifa nafnið sitt og 

skýra bókina sína.  

Fingrafimi: Nemendur þjálfa færni í fingrasetningu á lyklaborði. Vinna með 

heimalykla og fleirra unnið með forritið Fingrafimi og fingrafimi 2.  

 

Fingrafimi/Book creator 

4. - 7. tími Fingrasetning/ 

Sögugerð 

Fingrafimi: Nemendur þjálfa færni í fingrasetningu á lyklaborði. Vinna með 

heimalykla og fleirra unnið með forritið Fingrafimi og fingrafimi 2 

Sögugerð:  Nemendur kynnast forritinu Puppet pals. Þar er hægt að vinna með 

sögusvið og persónur. Nemendur taka upp eigin sögur. Vinna með upphaf, 

meginmál og endir.  

Fingrafimi/ Puppet pals 

8. - 9. tími Fingrasetning/ 

Tónlistargerð 

Fingrafimi: Nemendur þjálfa færni í fingrasetningu á lyklaborði. Vinna með 

heimalykla og fleirra unnið með forritið Fingrafimi og fingrafimi 2 

Tónlistargerð: Nemendur kynnast forritinu garageband og fá að útbúa eigin 

tónlist í ipad. 

Fingrafimi/ Garageband 

10. - 11. tími Kvikmyndagerð/ 

Ritvinnsla 

Kvikmyndagerð: Nemendur kynnast forritinu imovie. Læra að taka upp video, 

klippa það til og setja tónlist í videoið.  

Ritvinnsla: Nemendur vinna í ritvinnslu bæði í borðtölvu og í ipad. Unnið með 

grunnfærni í word: leturstærð, leturgerð, lit á letri, setja inn myndir og fl. 

Word í borðtölvu/ imovie 

12.  tími  Ritvinnsla Ritvinnsla: Nemendur vinna í ritvinnslu bæði í borðtölvu og í ipad. Unnið með 

grunnfærni í word: leturstærð, leturgerð, lit á letri, setja inn myndir og fl.  

Word bæði í borðtölvu og á 

ipad. 

13. tími  Val  Nemendur geta valið sér hvaða forrit og tæki þeir nota af þeim sem kynnt hafa 

verið í smiðjunni.  

 

Birt með fyrirvara um breytingar. 

 

 

 

 

 



 

Skipulag smiðjunar: Stöðvarnar eru þrjár hverju sinni, nemendur fá 20 mín á hverri stöð. 

Stöðvarnar eru:  

• kennsluforrit á borðtölvum 

• kennsluforrit undir leiðsögn kennara á ipad 

• frjálst í ipad 

 

Námsmat:  

• Getur beitt undirstöðuatriðum í fingrasetningu 

• Getur nýtt sér rafrænt og gagnvirkt námsefni.  

• Getur nýtt upplýsingatækni og forrit við uppbyggingu einfaldra verkefna.  

• Gefst ekki upp  

• Hefur góða einbeitingu 

• Sýnir Jákvæðni, kurteisi og hjálpsemi 

• Nýtir tímann vel og fylgir fyrirmælum 

• Sýnir sjáfstæði í vinnubrögðum og góða sjálfstjórn 

 


