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Kennsluáætlun – vor 2019 
Námsgrein: 6. bekkur-tölvur.  (Hópar: gulur og rauður).  Kennt á mánudögum eina kennslustund í viku á móti tónmennt.  

Kennari: Elsa Herjolfsdóttir Skogland 

Tímabil Efnisþættir - inntak Markmið kennslustunda:  Námsgögn Námsmat 
14.  og 28. jan. 

(Starfsdagur 21.1.) 
 

Tvær 
kennslustundir. 

Notendanúmer: Breyting 
leyninúmera og skráningar inn í 
tölvukerfi Reykjavíkur. 

Að nemendur:  
-kunni notendanúmer leyninúmer 
utanað.  
-komist inn á svæði hjálparlaust.  

Tölvur, efni frá kennara 
(notendanöfn og 
leyninúmer).  

 
Virkni í tímum og sjálfstæði 
í vinnubrögðum metin. 

4.- og 11. feb. 
 

Tvær 
kennslustundir. 

Fingrasetning: Sýna hvaða forrit 
á að nota í skóla og heima til að 
æfa fingrasetningu.  
Tölvupóstur: að kynna 
skólanetfang og læra að senda 
tölvupóst.  
 
 
 
 
 

Að nemendur:  
-læri sitt eigið skólanetfang. 
-geti sent tölvupóst til vina og kennara, 
bæði með Outlook forriti í skóla og utan 
skóla í gegnum portal.office.com.  
-skrifi tölvupóst með efnisatriðum, 
ávarpi, innihaldi og kveðju.  
-geti fundið fingrasetningarforrit á 
síðunni:   https://sense-
lang.org/typing/tutor/IS_tutorial.php  
-þjálfist í fingrasetningu.  

Tölvur, Outlook forrit, 
efni frá kennara, 
Heimasíðan:  
https://sense-
lang.org/typing/tutor/I
S_tutorial.php 
 
 
 
 
 

-Virkni í tímum og sjálfstæði 
í vinnubrögðum metin. 
-Tölvupóstur frá nemanda 
metinn.  

18., feb, 4., 11. og 
18. mars 

 
Vetrarfrí: 25. feb  

 
Fjórar 

kennslustundir.  
 

Skilaverkefni. 
Skilafrestur 

mánudaginn 25. 
mars. 

Forsíða unnin í word (upprifjun 
frá því í fyrra) og vistuð á 
sameign.  
-stafagerðir, leturstærðir, 
feitletrun, miðja, textaútlit, setja 
inn myndir, afrita mynd af neti, 
færa myndir, ramma o.fl. 
 
Vistun skjala á sameign og í 
réttri möppu. Möppugerð.  
 
Tölvupóstur með viðhengi.  

Að nemendur:  
-geri sína eigin forsíðu til að hafa í 
möppu.  
-skrifi nafn sitt, árgang, skólaár, setji inn 
mynd og ramma á word skjal.  
-visti skjal í sína eigin möppu á réttum 
stað á sameign.  
-sendi skjal í viðhengi til kennara til 
útprentunar.  

Tölvur,  Outlook forrit, 
efni frá kennara, 
veraldarvefurinn.  

-Virkni í tímum og sjálfstæði 
í vinnubrögðum metin. 
-Tölvupóstur með viðhengi 
frá nemanda metinn. 
-Verkefni metið. 
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ATh: Netfang kennara: elhs50@rvkskolar.is 
Skólanetfang nemenda: notenanafn@rvkskolar.is 
Til að komast inn á Outlook annars staðar en frá skóla: farið á portal.office.com,  skráið ykkur inn með sama hætti og þið gerið í skólanum 
(nema að hér þarf að setja inn fullt netfang en ekki bara notendanúmer).  

25. mars og 
1., 8. apríl. 

 
Þrjár kennslustundir 

 
Skilaverkefni. 
Skilafrestur 

mánudaginn 6. maí. 
 

Endursögn fréttagreinar af 
netmiðli, vistuð á eigin svæði. 
Word frh. Til viðbótar við síðasta 
verkefni bætast við eftirfarandi 
atriði: Síðuhaus, síðufótur, að 
fara á vefslóð, að afrita vefslóð, 
að afrita texta og líma með 
flýtiskipunum, skrifa útdrátt úr 
grein, vista á eigin svæði. 
Verkefni sent til kennara með 
tölvupósti með viðhengi.  

Að nemendur:  
-læri að fara inn á ólíkar vefslóðir og afriti 
netslóð. 
-geti fylgt nákvæmum fyrirmælum með 
leiðbeiningum um verkefni.  
-geti farið inn á síður fjölmiðla, lesið 
grein og skrifað um hana útdrátt með 
síðuhaus, sló og mynd.  
-skili verkefni til kennara í tölvupósti með 
viðhengi a réttum tíma, hvort sem þeir 
klára verkefni í skóla eða heima.  

Tölvur, netmiðlar, efni 
frá kennara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Virkni í tímum og sjálfstæði 
í vinnubrögðum metin. 
-Tölvupóstur með viðhengi 
frá nemanda metinn. 
-Verkefni metið. 

29. apríl, 6., 13, 20, 
og 27. maí.  

 
Fjórar 

kennslustundir.  
 

Skilaverkefni. 
Skilafrestur 

mánudaginn 3. júní.  
 

Stræóferð og snipping tool, 
samvinnuverkefni, vistað á 
sameign.  
Fara inn a straeto.is, afrita 
strætótöflu strætisvagns frá 
miðbæ að Fossvogi, lesa úr töflu, 
skrifa leiðarlýsingu fyrir þá sem 
ekki þekkja til.  
Finna Borgarvefsjá til að afrita 
leið frá strætó að Fossvogsskóla 
eða annað. Snippa, breyta í 
forritinu paint og líma inn á 
wordskjal.  
Word framhald. Nýta allt það 
sem buið er að læra í tímum á 
undan.  
Verkefni sent til kennara með 
tölvupósti og viðhengi.  

Að nemendur:  
-geti fylgt nákvæmum fyrirmælum með 
leiðbeiningum um verkefni.  
-geti farið inn á straeto.is, finni leið 11 
(eða annan vagn að eigin vali), getið lesið 
úr töflu og skrifað leiðarlýsingu heim að 
Fossvogsskóla (eða heimili) fyrir 
einstakling sem ekki þekkir til.  
-skili kennara verkefni í tölvupósti með 
viðhengi á réttum tíma, hvort sem þeir 
klára verkefni í skóla eða heima.  
-vinni vel saman, hjálpist að og beri 
virðingu fyrir samstarfsaðila.  

Tölvur.  
Vefslóðirnar  straeto.is 
og Borgarvefsjá. 
Forritin Snipping tool 
og Málun.  
 
Efni frá kennara.  
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