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Engidalsskóli 

 

 

Kennsluáætlun 

 

Útikennsla og upplýsingatækni 3.-4. bekkur  

tímar á viku  4 

 

 Kennarar:  Guðrún Kjartansdóttir Veturinn 2020-2021 

 

Tegund Námsgögn 

Bækur  borðtölvur 

Myndbönd Ýmis kennslumynd af mms, youtube ofl. 

Ljósrit  Ýmis forrit af mms.is og sem kennari velur. 

 

Annað Lýsing 

Kennslu- 
fyrirkomulag 

 

Kennt tvisvar í viku, þá tvo tíma í senn 

 

 

Vika/ 

dagar 

Námsefni - viðfangsefni 

24.-28. ágúst Hópleikir úti. Gönguferð 

31. ágúst – 4. sept Hópleikir úti. Stærðfræði með steinum 

7.- 10. september Berjaskoðun. Stærðfræði með berjum 

14. – 18. september Rifjaðar upp reglur í tölvustofu 

Nemendur æfa sig að skrá sig inn í tölvur. 

Tölvuöryggi: horft saman á klípusögu á mms.is og rætt saman.  

Fingrafimi. 

21.- 25. september Paint – horft saman á kennslumyndband um helstu stillingar. (3.-4.b) 

Paint – teikna nokkur hús. 

Fingrafimi 

28. sept -2. okt Fingrafimi.  

code.org 

Ritun – nemendur æfa sig að nota ritvinnsluforrit. 

(texti og myndir) 

5.  – 9. október Georg og klukkan, Osmo, code safari 

12. – 16. október Puppet Pals 2, Osmo. Hópleikir úti. Gönguferð 
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19. – 23. október Hópleikir úti. Stærðfræði með steinum 

26. – 30. október Paint – horft saman á kennslumyndband um helstu stillingar. (3.-4.b) 

Paint – teikna nokkur hús. 

Fingrafimi 

2. – 6. nóvember Fingrafimi.  

code.org 

 

9.-13. nóvember Georg og klukkan, Osmo, code safari 

16.-20. nóvember Puppet Pals 2, Osmo 

23.-27. nóvember Stærðfræði með steinum 

30. nóv- 4. des Book creator 

7. – 11. desember Rifjaðar upp reglur í tölvustofu 

Nemendur æfa sig að skrá sig inn í tölvur. 

Tölvuöryggi: horft saman á klípusögu á mms.is og rætt saman.  

Fingrafimi. 

14. – 18. desember Paint – horft saman á kennslumyndband um helstu stillingar. (3.-4.b) 

Paint – teikna nokkur hús. 

Fingrafimi 

21-. 25. desember Jólafrí 

 

Vorönn 

4.-8. janúar Fingrafimi.  

code.org 

Ritun – nemendur æfa sig að nota ritvinnsluforrit. 

(texti og myndir) 

11. – 15. janúar Fingrafimi.  

code.org 

 

18. – 22. janúar Georg og klukkan, Osmo, code safari 

25. – 29. janúar Puppet pals 2, námsleikir á mms.is 

1. – 5. febrúar Book creator 

8. – 12. febúar Book creator 

15. – 19. febrúar Rifjaðar upp reglur í tölvustofu 

Nemendur æfa sig að skrá sig inn í tölvur. 

Tölvuöryggi: horft saman á klípusögu á mms.is og rætt saman.  

Fingrafimi. 

22. – 26. febrúar Paint – horft saman á kennslumyndband um helstu stillingar. (3.-4.b) 

Paint – teikna nokkur hús. 

Fingrafimi 
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1. – 5. mars Fingrafimi.  

code.org 

Puppet pals 2 

8. – 12. mars Fingrafimi.  

code.org 

Georg og klukkan, námsleikir á mms.si 

 
15. – 19. mars Georg og klukkan, Osmo, code safari 

22.- 26. mars Puppet pals 2, námsleikir á mms.is 

29. mars – 2 apríl Páskafrí 

5. – 9. apríl Book creator 

12.-16. apríl Book creator 

19. – 23. apríl Hópleikir úti. Gönguferð 

26. – 30. apríl Rifjaðar upp reglur í tölvustofu 

Nemendur æfa sig að skrá sig inn í tölvur. 

Tölvuöryggi: horft saman á klípusögu á mms.is og rætt saman.  

Fingrafimi. 

3. – 7. maí Gönguferð að skoða fuglategundir og trjátegundir 

10. – 14. maí Georg og klukkan, Osmo, code safari . Telja bíla úti 

17. – 21. maí Puppet pals 2, námsleikir á mms.is. Stærðfræði með steinum 

24. – 28. maí Námsleikir á mms.is. code.org. Mælingar með málbandi 

31. maí – 4. júní Book creator. Hópleikir úti 

7. – 11. júní Vordagar 

   

  

 

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar 
 

 

 

Lykilhæfni Lýsing Vægi 

  Vinna í tímum. 

 Fylgjast með notkun og hæfni í kennslustund. 

 Skráð í námsframvindu. 

 

Hæfniviðmið  Nýtt upplýsingaver sér til gagns og ánægju, s.s. til 
lesturs, hlustunar og leitarnáms. 

 Nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni. 

 Leitað upplýsinga og nýtt við verkefnavinnu. 
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 Nýtt upplýsingatækni og forrit við uppbyggingu 
einfaldra verkefna. 

 Beitt undirstöðuatriðum í fingrasetningu. 

 Beitt undirstöðuatriðum í einfaldri forritun. 

 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 


