
 

Kennsluáætlun vor 2022 

Upplýsingatækni 6. bekkur 

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

Kennari:  Rannveig Jónína Guðmundsdóttir, Smári Jökull Jónsson og Unndór Sigurðsson 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

17 .- 21. janúar 

 

Bóndadagur 21.  

 

Tölvupóstur  Kennari sendir nemendum tölvupóst 
með viðhengi. Verkefnið felst í því að 
opna póstinn og viðhengið og vista 
það inn á heimasvæðinu sínu. 
Nemendur senda kennara svarpóst. 

Tölvupóstur 

 

 

24. – 28. janúar 

 

Samskiptadagur 25.  

 

Word – skjámynd 

 

Fingrasetning  

Nemendur læra hvernig taka á 

skjámynd á tölvu og eiga að vista 

hana á sínu svæði. 

Nemendur vinna síðustu 10 mínúturnar í 
fingrasetningu 

https://vefir.mms.is/tolvufaerni2/ 

 

Typing.com  

 

31.jan -4. febrúar 

 

 

Tölvupóstur  Kennari sendir nemendum tölvupóst 
með viðhengi. Verkefnið felst í því að 
opna póstinn og viðhengið og vista 
það inn á heimasvæðinu sínu. 
Nemendur senda kennara svarpóst. 

Tölvupóstur 

  

7. – 11. febrúar 

Vetrarfrí 7.-8. 

Word – skjámynd 

 

Fingrasetning  

Nemendur læra hvernig taka á 

skjámynd á tölvu og eiga að vista 

hana á sínu svæði. 

Nemendur vinna síðustu 10 mínúturnar í 
fingrasetningu 

https://vefir.mms.is/tolvufaerni2/ 

 

Typing.com  

 

https://vefir.mms.is/tolvufaerni2/
https://vefir.mms.is/tolvufaerni2/


14. – 18. febrúar 

 

Word – blaðsíðutal 
 
 
Forritun  

Nemendur opna word skjalið sem 
þeir fengu sent frá kennara í síðasta 
tíma. Þeir eiga að vinna  Þegar þeir 
hafa lokið verkefni þessarar viku vista 
þeir það í möppunni sinni –word 
2020-2021 undir heitinu blaðsíðutal 
 
Nemendur vinna síðustu 10 
mínúturnar í forritun 

https://vefir.mms.is/tolvufaerni2/# 
 
 
code.org 

 

21. – 25. febrúar 

Konudagur 20. 

 

 

 

Word – línubil  

 

 

 

 

Fingrasetning 

Nemendur opna skjalið sem þeir 

vistuðu sem blaðsíðutal og vinna 

verkefni dagsins en það er að breyta 

línubili. Þeir vista það svo í möppunni 

sinn word 2020-2021 undir heitinu 

línubil. 

Nemendur vinna síðustu 10 

mínúturnar í fingrasetningu 

https://vefir.mms.is/tolvufaerni2/# 
 

 

 

 

Typing.com 

 

28.feb - 4. mars 

Bolludagur 28. 

Sprengidagur 1.  

Öskudagur 2. 

Starfsdagar 4.-5. 

 

 

 

Spássíur, leturstærð og 
gerð, setja inn mynd og 
efnisyfirlit 

 

 

Forritun  

Nemendur læra að búa til spássíur á 

skjal, einnig æfa sig í að breyta letri, 

setja inn myndir í skjalið og búa til 

efnisyfirlit 

Nemendur vinna síðustu 10 
mínúturnar í forritun 

https://vefir.mms.is/tolvufaerni2/# 
 
 
 
 
Code.org 

 

7. -11. mars 

 

 

Power point – samþætting 
með trúarbragðafræði  

 

Fingrasetning  

Samþætting með samfélagsfræði. 

Nemendur vinna verkefni í 

trúarbragðafræði og vinna jafnhliða 

kynningu í power point. 

https://vefir.mms.is/tolvufaerni2/# 
 
 
 
 

 

https://vefir.mms.is/tolvufaerni2/
https://vefir.mms.is/tolvufaerni2/
https://vefir.mms.is/tolvufaerni2/
https://vefir.mms.is/tolvufaerni2/


 Nemendur vinna síðustu 10 
mínúturnar í fingrasetningu 

Typing com 

14. – 18. mars 

 

 

Power point – samþætting 

með trúarbragðafræði  

Forritun  

Samþætting með samfélagsfræði. 

Nemendur vinna verkefni í 

trúarbragðafræði og vinna jafnhliða 

kynningu í power point. 

 

Nemendur vinna síðustu 10 mínúturnar í 
forritun 

https://vefir.mms.is/tolvufaerni2/# 

 

 
Code.org  

21. – 25. mars 

Árshátíð 24. 

Samþætting íslenska og 

upplýsingatækni – Docs 

 

Power point – samþætting 

með trúarbragðafræði 

Nemendur vinna að ritgerð í íslensku í 

docs og samhliða því leggjum við inn 

ýmislegt sem þeir geta nýtt sér við 

ritgerðarskrifin. 

Samþætting með samfélagsfræði. 

Nemendur vinna verkefni í 

trúarbragðafræði og vinna jafnhliða 

kynningu í power point. 

 

  

28.mars – 1. apríl 

 

 

 

Samþætting íslenska og 

upplýsingatækni – Docs 

 

Power point – samþætting 
með trúarbragðafræði 

Nemendur vinna að ritgerð í íslensku í 

docs og samhliða því leggjum við inn 

ýmislegt sem þeir geta nýtt sér við 

ritgerðarskrifin. 

Samþætting með samfélagsfræði. 

Nemendur vinna verkefni í 

trúarbragðafræði og vinna jafnhliða 

kynningu í power point. 

 

  

4. – 8. apríl 

 

Samþætting íslenska og 

upplýsingatækni – Docs 

 

Nemendur vinna að ritgerð í íslensku í 

docs og samhliða því leggjum við inn 

ýmislegt sem þeir geta nýtt sér við 

ritgerðarskrifin. 

  



 Power point – samþætting 
með trúarbragðafræði 

Samþætting með samfélagsfræði. 

Nemendur vinna verkefni í 

trúarbragðafræði og vinna jafnhliða 

kynningu í power point. 

 
11. – 15. apríl 

PÁSKAFRÍ 

 

    

18. – 22. apríl 

Annar í páskum 18. 

Sumardagurinn fyrsti 
21. 

Samþætting íslenska og 

upplýsingatækni – Docs 

 

Power point – samþætting 

með trúarbragðafræði 

Nemendur vinna að ritgerð í íslensku í 

docs og samhliða því leggjum við inn 

ýmislegt sem þeir geta nýtt sér við 

ritgerðarskrifin. 

Samþætting með samfélagsfræði. 

Nemendur vinna verkefni í 

trúarbragðafræði og vinna jafnhliða 

kynningu í power point. 

 

  

25. – 29. apríl 

Mörtuganga 29. 

 

Samþætting íslenska og 

upplýsingatækni – Docs 

 

Power point – samþætting 

með trúarbragðafræði 

Nemendur vinna að ritgerð í íslensku í 

docs og samhliða því leggjum við inn 

ýmislegt sem þeir geta nýtt sér við 

ritgerðarskrifin. 

Samþætting með samfélagsfræði. 

Nemendur vinna verkefni í 

trúarbragðafræði og vinna jafnhliða 

kynningu í power point. 

 

  

2. – 6. maí 

 

Excel – kynning á excel 

Verkefni 1 

Nemendur læra að búa til möppu, 

vista skjal og búa til formúlur fyrir 

samlagningu, frádrátt, margföldun og 

https://mms.is/sites/mms.is/files/atom
s/files/excel_midstig_verk1-25.pdf 

 

https://mms.is/sites/mms.is/files/atoms/files/excel_midstig_verk1-25.pdf
https://mms.is/sites/mms.is/files/atoms/files/excel_midstig_verk1-25.pdf


  

Power point – samþætting 

með trúarbragðafræði 

 

 

deilingu 

Samþætting með samfélagsfræði. 

Nemendur vinna verkefni í 

trúarbragðafræði og vinna jafnhliða 

kynningu í power point. 

 

9. – 13. maí 

Íþrótta- og 
leikjadagur 11. 

 

Excel – verkefni 2 Nemendur læra að feitletra, hægristilla 
texta og rifja upp formúlur. Öll verkefni 
eru vistuð á heimasvæði undir excel-
verkefni 2 

Excel fyrir miðstig af mms.is  

16. – 20. maí 

 

 

Excel – verkefni 3 Nemendur læra að leggja saman með 

sjálfvirka summufallinu, læra að 

afturkalla aðgerðir og hætta við að 

afturkalla aðgerðir. Öll verkefni eru 

vistuð á heimasvæði undir excel – 

verkefni 3 

Excel fyrir miðstig af mms.is  

23. – 27. maí 

Uppstigningardagur 
26. 

Vorhátíð 27. 

 

Excel – verkefni 4  

 

 

Nemendur læra að breyta skjali og 

vista það undir öðru heiti. 
Excel fyrir miðstig af mms.is  

31. maí – 4. júní 

 

 

 

Óunnin verkefni Nemendur vinna upp óunnin verkefni 

vetrarsins 
Námsefni vetrarsins  

7. – 11. júní     



Vorhátíð 8. 

Skólaslit 9.  

 

 

 
Námsmat:  Sjá hæfnikort á Mentor 


