
Námsáætlun vetur 2015 – 2016  

Námsgrein: Upplýsingatækni                                                                                                    Bekkur: 6 

Tímabil Markmið Viðfangsefni Námsefni 

Ágúst-
október 
 
 
 
 

Að nemendur: 
-beiti réttri fingrasetningu  
-geti notað fjölbreyttar leiðir við  
  upplýsingaöflun 
-noti forrit við ritunarverkefni og  
  framsetningu gagna 
-geti vistað gögn  
-læri að prenta út og þekki     
valmöguleika prentara 
-læri meðferð heimilda 

Æfingar í fingrasetningu. 
Stuttar æfingar í Word og ritunarverkefni. 
Heimildaöflun, fiskaritgerð. 

http://www.sense-
lang.org/typing/tutor/IS_keypad.php 
Fingrafimi á nams.is 
Word verkefni frá kennurum. 

    

Nóvember-
desember 
 
 
 
 
 

Að nemendur: 
-geti notað fjölbreyttar leiðir við  
 upplýsingaöflun 
-noti forrit við ritunarverkefni og  
 framsetningu gagna 
-æfi uppsetningu 
-læri að prenta út og þekki     
valmöguleika prentara 
-æft að búa til skjöl, vista og færa á 
milli staða 

Æfingar í fingrasetningu.  
Stuttar æfingar í Word og publisher. 
Dagatal í publisher: Setja alla helstu viðburði í 
dagtalið og afmælisdag fjölskyldunnar.   
Prenta út. 
   

http://www.sense-
lang.org/typing/tutor/IS_keypad.php 
Fingrafimi á nams.is 
Word verkefni frá kennurum. 
Publisher verkefni frá kennurum.  
 

    

Janúar - 
mars 
 
 
 
 
 

Að nemendur: 
-beiti réttri fingrasetningu  
-geti notað fjölbreyttar leiðir við 
  upplýsingaöflun 
-noti forrit við verkefni og  
  framsetningu gagna. 
-læri meðferð heimilda.  
-geta nýtt rafrænt og gagnvirkt  
 námsefni.  

Æfingar í fingrasetningu.  
Kynningar á Norðurlöndum settar upp í power 
point.  
Heimildaskrá unnin. 
Kennsluforrit á netinu fundin og notuð. 

http://www.sense-
lang.org/typing/tutor/IS_keypad.php 
Power Point verkefni frá kennurum.  
Gagnvirkt námsefni á netinu, m.a. á nams.is og 
123skole.no 
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Apríl –  
maí 
 
 
 
 
 
 
 

Að nemendur: 
-beiti réttri fingrasetningu  
-geti notað fjölbreyttar leiðir við að     
setja efni fram 
-geti tekið myndir og fært í tölvu 
-læri að taka upp myndband og 
kynnist úrvinnslu 
 

Æfingar í fingrasetningu. 
Myndir teknar og fluttar í tölvu. 
Tekið upp myndband um Snorra sögu og unnið 
með það.  
 
   

http://www.sense-
lang.org/typing/tutor/IS_keypad.php 
Fingrafimi á nams.is 
  
 

 

Námsmat 

Verkefni  metin, einnig er virkni og framvinda við að ná markmiðum metin. Að hluta til eru verkefni samþætt við náttúrufræði og námsmat sameiginlegt. 
 

 

Heimanám 

Ekkert heimanám. 
 

 

Kennari, netfang 

Hrönn Bessadóttir hronnbessa@akmennt.is og Hulda Guðný Jónsdóttir huldag@akmennt.is  
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