
 

 

Haust 2019                                                                                                      
 

Tímabil: 23.08.2019 – 20.12.2019 

Kennari: Bjarni Jóhann Valdimarsson 

 

Markmið haustannar: Að nemandi geti: 

- nemendur læri að umgangast tölvur og þekkja helstu hluta hennar s.s. lyklaborð, skjá, tölvu og mús 

- nemendur tileinki sér góðar vinnustellingar við tölvur 

- nýtt sér upplýsingaver til gagns og ánægju, s.s. til lesturs, hlustunar og leitarnáms. 

- beitt undirstöðuatriðum í fingrasetningu 

- nýtt sér rafrænt og gagnvirkt námsefni 

- Notað hugbúnað/forrit við einföld ritunarverkefni 

- beitt helstu aðgerðum í Word 

- tekið þátt í umræðum um æskilegt og óæskilegt efni t.d. á Youtube 

 

Kennsluaðferðir og námsgögn: Kennsluforrit og vefir af mms.is, Word, Paint.net teikniforrit, Publisher 

 

Námsmat: Umsögn um vinnusemi, frumkvæði, áhuga og framfarir 



 

Tímabil Tímar Námsefni Viðfangsefni Kennsluaðferð, 
vinnubrögð 

Markmið 

      

26.8-
30.8 

1  Umgengni í kring um tölvurnar Tölvustofa kynnt og 
umgengni í henni rædd 

Að nemendur læri að umgangast 
tölvur og þekkja helstu hluta 
hennar s.s. lyklaborð, skjá, tölvu 
og mús. 
Að nemendur tileinki sér góðar 
vinnustellingar við tölvur. 
 

2.9- 
6.9 

1 Ýmis kennsluforrit frá 
Menntamálastofnun og 
gagnvirkir leikir á 
mms.is 

Að nemendur kynnist 
kennsluforritum og 
krakkasíðum nams.is og vinni 
gagnvirka námsleiki á vefnum 

Kennari velur gagnvirk 
kennsluforrit af 
netþjóni og mms.is. 
Nemendur vinna 
verkefni í þessum 
forritum. 

Að nemendur læri að umgangast 
tölvur og þekkja helstu hluta 
hennar s.s. lyklaborð, skjá, tölvu 
og mús. 
Að nemendur tileinki sér góðar 
vinnustellingar við tölvur. 
Að nemendur geti nýtt sér rafrænt 
og gagnvirkt námsefni 
 

9.9- 
13.9 

1 Ýmis kennsluforrit frá 
Menntamálastofnun og 
gagnvirkir leikir á 
mms.is 

Að nemendur kynnist 
kennsluforritum og 
krakkasíðum nams.is og vinni 
gagnvirka námsleiki á vefnum 

Kennari velur gagnvirk 
kennsluforrit af 
netþjóni og mms.is. 
Nemendur vinna 
verkefni í þessum 
forritum. 

Að nemendur læri að umgangast 
tölvur og þekkja helstu hluta 
hennar s.s. lyklaborð, skjá, tölvu 
og mús. 
Að nemendur tileinki sér góðar 
vinnustellingar við tölvur. 
Að nemendur geti nýtt sér rafrænt 
og gagnvirkt námsefni 



16.9-
20.9 

1 Ýmis kennsluforrit frá 
Menntamálastofnun og 
gagnvirkir leikir á 
mms.is 

Að nemendur kynnist 
kennsluforritum og 
krakkasíðum nams.is og vinni 
gagnvirka námsleiki á vefnum 

Kennari velur gagnvirk 
kennsluforrit af 
netþjóni og mms.is. 
Nemendur vinna 
verkefni í þessum 
forritum. 

Að nemendur læri að umgangast 
tölvur og þekkja helstu hluta 
hennar s.s. lyklaborð, skjá, tölvu 
og mús. 
Að nemendur tileinki sér góðar 
vinnustellingar við tölvur. 
Að nemendur geti nýtt sér rafrænt 
og gagnvirkt námsefni 

23.9-
27.9 

1 Fingrafimi Grunnatriði í fingrasetningu 
kennd 

Nemendur vinna 
fingrasetningarverkefni 
í Fingrafimi í bland við 
önnur gagnvirk forrit til 
uppbrots 

Að nemendur geti nýtt sér rafrænt 
og gagnvirkt námsefni. 
Að nemendur læri 
undirstöðuatriði í fingrasetningu 

30.09-
4.10 

1 Fingrafimi Grunnatriði í fingrasetningu 
kennd 

Nemendur vinna 
fingrasetningarverkefni 
í Fingrafimi í bland við 
önnur gagnvirk forrit til 
uppbrots 

Að nemendur geti nýtt sér rafrænt 
og gagnvirkt námsefni. 
Að nemendur læri 
undirstöðuatriði í fingrasetningu 

7.10 -
11.10 

1 Fingrafimi Grunnatriði í fingrasetningu 
kennd 

Nemendur vinna 
fingrasetningarverkefni 
í Fingrafimi í bland við 
önnur gagnvirk forrit til 
uppbrots 

Að nemendur geti nýtt sér rafrænt 
og gagnvirkt námsefni. 
Að nemendur læri 
undirstöðuatriði í fingrasetningu 

14.10-
18.10 

1 Fingrafimi Grunnatriði í fingrasetningu 
kennd 

Nemendur vinna 
fingrasetningarverkefni 
í Fingrafimi í bland við 
önnur gagnvirk forrit til 
uppbrots 

Að nemendur geti nýtt sér rafrænt 
og gagnvirkt námsefni. 
Að nemendur læri 
undirstöðuatriði í fingrasetningu 



21.10-
25.10 

1 Word Skrifa texta, breyta leturgerð, 
stækka og minnka letur, 
miðjujafna og önnur 
textavinna 

Nemendur æfa sig að 
slá inn mjög einfaldan 
texta í Word og vinna 
með hann. 

Að nemendur geti notað 
hugbúnað/forrit við einföld 
ritunarverkefni. 
Að nemendur geti beitt helstu 
aðgerðum í Word. 

28.10-
1.11 

1 Word Skrifa texta, breyta leturgerð, 
stækka og minnka letur, 
miðjujafna og önnur 
textavinna 

Nemendur æfa sig að 
slá inn mjög einfaldan 
texta í Word og vinna 
með hann. 

Að nemendur geti notað 
hugbúnað/forrit við einföld 
ritunarverkefni. 
Að nemendur geti beitt helstu 
aðgerðum í Word. 

4.11-
8.11 

1 Word Setja inn mynd úr safni. Nemendur læra að 
nota myndasafnið í 
Word og bæta inn 
myndum. 

Að nemendur geti notað 
hugbúnað/forrit við einföld 
ritunarverkefni. 
Að nemendur geti beitt helstu 
aðgerðum í Word. 

11.11-
15.11 

1 Word Setja inn mynd úr safni. Nemendur læra að 
nota myndasafnið í 
Word og bæta inn 
myndum. 

Að nemendur geti notað 
hugbúnað/forrit við einföld 
ritunarverkefni. 
Að nemendur geti beitt helstu 
aðgerðum í Word. 

18.11-
22.11 

1 Word Vinna með texta og mynd Frekari æfingar í að 
setja myndir inn í texta. 

Að nemendur geti notað 
hugbúnað/forrit við einföld 
ritunarverkefni. 
Að nemendur geti beitt helstu 
aðgerðum í Word. 

25.11-
29.11 

1 Word Vinna með texta og mynd Frekari æfingar í að 
setja myndir inn í texta. 

Að nemendur geti notað 
hugbúnað/forrit við einföld 
ritunarverkefni. 
Að nemendur geti beitt helstu 
aðgerðum í Word. 



2.12-
6.12 

1 Publisher Jólakort Nemendur gera 
jólakort og fá að prenta 
það út. 

 

9.12-
13.12 

1 Publisher Jólakort Nemendur gera 
jólakort og fá að prenta 
það út. 

 

 


