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  Kennsluáætlun – veturinn 2019-2020 
Upplýsinga- og tæknimennt og íslenska. Rithöfundur. 6. bekkur. 

Tímabil Efnisþættir - inntak Námsgögn Námsmat 

29/8´19-29/5´20 
 

Upplýsinga- og tæknimennt og íslenska ritun 
Einstaklingsvinna og leitarnám. 
 
Vinnulag og vinnubrögð 
Nemandi: 
-vinni með tölvur  
-þjálfist í ólíkum notkunarmöguleikum tölva  
-þjálfi fingrasetningu 
-þjálfi færni við vinnu í tölvum og spjaldtölvum með 
kennsluforritum (t.d. ritvinnsla- Word, umbrotsforrit-
Publisher) 
-æfi getu til sjálfstæðs leitarnáms 
-öðlist kunnáttu í notkun flokkunarkerfa á skólasafni-
noti gagnvirkt og rafrænt námsefni við nám sitt 
-þjálfist í að afla upplýsinga af netsíðum og nota 
leitarvélar eins og Google og Bing 
-temji sér góða vinnutækni og vinnustellingu við notkun 
á tölvum  
-kynnist tækjabúnaði tölvunnar og helstu ílags- og 
frálagstækjum hennar 
-temji sér sjálfstæð vinnubrögð og sér virkur í vinnu 
sinni 
-þjálfi sérhæfðari færni við vinnu í tölvum og 
spjaldtölvum með kennsluforritum, ritvinnsla- Word og 
umbrotsforrit-Publisher 
-kynnist útlánakerfi skólans Gegni og læri á 
sjálfsafgreiðslu bóka 
-æfi getu til sjálfstæðs leitarnáms  og geti kynnt það fyrir 
öðrum 

Fartölvur 
Publisher 
Google og Bing 
Verkefnablað á sameign með grunni 
að bók í umbrotsforritinu Publisher 
 

 
Leiðsagnarmat 
Sjálfsmat 
Símat kennara á vinnu. 
Endurgjöf í tímum í 
formi, leiðbeiningar og 
hvatningar.  
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 Upplýsingamennt: Myndir sóttar af neti. Leitarvélar eins 
og Google og Bing notaðar.  
 
Upplýsingaöflun og úrvinnsla 
Nemandi 
-geti nýtt hugbúnað og forrit við einfalda uppbyggingu 
og uppsetningu ritsmíða 
-þekki uppröðun og skipulag skólasafnsins 
-Dewey flokkunarkerfið 
-kunni á Gegni – útlánskerfi-aflar sjálfstætt upplýsinga af 
netinu og nýtir í verkefnum og ritgerðum 
-þekki höfundarétt og kunni að geta höfundar í 
verkefnum 
-fái fræðslu um bókaútgáfu 
-þjálfi upplýsingaöflun af neti og nýti í námi og starfi 
-vinni í ritvinnslu (Publisher)  
-þjálfi stafrænt læsi 
-kynnir sér bækur, kjalmiða og skráningu bóka 
-kunni að nota leitarvél – t.d. google eða Bing 
-aflar sjálfstætt upplýsinga af netinu og nýtir í 
verkefnum 

Veraldarvefur 

Leiðsagnarmat 
Sjálfsmat 
Endurgjöf í tímum í 
formi, leiðbeiningar og 
hvatningar. 

 Tæknimennt:  Umbrotsvinna unnin í Publisher forritinu.  
 
Tækni og búnaður  
Nemandi 
-Þjálfi færni í -Umbrotsforriti (Publisher) 
-tileinkar sér einfaldan tækjabúnað og forrit og nýtir í 
verkefnum 
-Átti sig á stýrikerfi tölva (windows) og gagnageymslu á 
sameign 
-nýtt hugbúnað/forrit við gerð ritunarverkefna og 
framsetningu tölulegra gagna 

Nams.is – Upplýsingatækni fyrir 5-7. 
bekk 

Leiðsagnarmat 
Sjálfsmat 
Endurgjöf í tímum í 
formi, leiðbeiningar og 
hvatningar. 

 Sköpun og miðlun 
Nemandinn geti 

 
Sjálfsmat 
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-rætt og útskýrt á gagnrýninn hátt eigið upplýsinga- og 
miðlalæsi 
 

 Ritun og stafsetning: Unnið með eigin texta, skáldsaga 
skrifuð út frá eigin hugmynd. 

 
Leiðsagnarmat 
Sjálfsmat 

 Afurð 
-útgáfa á smásögu í  umbrotsforriti (Publisher) 
-Rithöfundaverkefni; frumsamin saga unnin í 
umbrotsforriti og gefi út í „bók“ innan skólans 

 

Mat á verkefnum. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


