Kennsluáætlun – vor 2022
Námsgrein: Upplýsinga-og tæknimennt
5. bekkur:
Kennarar: Elsa Herjólfsdóttir Skogland, Elín Björg Guðjónsdóttir og Lára Jónsdóttir

Tímabil
4.- 31.janúar

1.-28.febrúar

3.-31.mars

1.-30.apríl

[Sláðu inn hér]

Efnisþættir - inntak
-Að komast inn í tölvukerfi skólans án aðstoðar frá
kennara, læra notendanöfn sín og lykilorð utan að.
-Að kynnast sameign og eigin drifi í tölvukerfinu.
-Fingrasetning.
-Word: að vista skjöl á réttan stað, skrá texta, breyta um
letur, stækka og minnka texta, setja inn myndir, geta
fært myndir til o.fl.
-Að kynnast netdrifi Microsoft sem hægt er að komast
inn á af síðunni portal.office.com.
-Outlook: Að senda tölvupóst. Hvað þýðir afrit (c.c), efni
o.fl., Hvernig skrifar maður tölvupóst? (ávarpt, texti og
kveðja).
-Fingrasetning.
-Umræða um netöryggi.
Word, frh.
-Glærur (Power point): efnisþættir svipaðir og með
word, þ.e. að vista skjöl á réttan stað, að vinna með
texta (leturgerðir, stæð o.fl), að setja inn myndir.
-Outlook: Að senda tölvupóst með viðhengi.
-Umræða um netöryggi frh.
-Fingrasetning.
-Glærur frh. Ýmis verkefni unnin í tengslum við aðrar
námsgreinar.
-Forritið „book creator“ á spjaldtölvum.
-Fingrasetning.

Námsefni
Efni frá kennurum.

Námsmat
Leiðbeinandi mat.

Fingrafimi frá mms.is
Leiðbeinandi mat.

Efni frá kennurum.
Fingrafimi frá mms.is

Efni frá kennurum.

Leiðbeinandi mat.

Fingrafimi frá mms.is
Hvað heitir bókin um netöryggi?
Efni frá kennurum.

Leiðbeinandi mat.

Fingrafimi frá mms.is
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... vertu til að leggja hönd á plóg ...

[Sláðu inn hér]

2.-31.maí

Öll önnin:

-Umræða um netöryggi, frh.
-Heimildarvinna. Hvað er góð heimild? Er allt jafn rétt
sem finnst á netinu, má nota það sem maður finnur í sín
verkefni eða eru reglur sem þarf að fylgja í þeim
efnum?, hvernig getum við heimilda?
-Exel / töflureiknir: grunnur unninn með verkefnum í
stærðfræði.
-Fingrasetning.
Ýmis upprifjunar og námsforrit af netinu, einkum á spjaldtölvur:
Stærðfræði:
-https://www.teachingexpertise.com/classroom-ideas/math-games-for-5th-graders/
-https://www.geogebra.org/
-Fingrasetning.
Íslenska:
mms.is, 123.skoli og ýmsir vefir
Enska:
mms.is, 123.skoli og ýmsir vefir

Leiðbeinandi mat.

Tilhögun kennslu: Nemendur fá einn fastan tölvutíma á viku (helmingur árgangs á miðvikudögum og fimmtudögum kl. 11:30-12:10).
Tæknikennslan er samþáttuð öðrum námsgreinum þ.e. unnið er með tölvur og spjaldtölvur í almennum kennslustundum, einkum í
tungumálum, íslensku og samfélagsgreinum.
Hér er um grófa upplistun verkefna og efnisþátta að ræða, en tímasetning þeirra getur skarast lítillega.
Ath.
Stefnt er að því að skólinn taki upp Google skólakerfið, þ.e. google classroom en beðið er eftir grænu ljósi frá SFS um það vegna
persónuverndarmála. Ef grænt ljós fæst fljótlega munum við setja nemendur inn í það kerfi en þar eru svipuð forrit, sem samsvara Microsoft
office pakkanum.

[Sláðu inn hér]
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[Sláðu inn hér]

