
 

Kennsluáætlun  

Haust 2020 
Bekkur: 2.bekkur Námsgrein:  Tölvu og upplýsingatækn 

Fjöldi kennslustunda: 40 mín á viku                        

Kennarar: Ingveldur Karlsdóttir og Svanhildur Ingvarsdóttir

Áfangalýsing 
 

Kennsluaðferðir: 
Sýnikennsla: Efnisþættir lagðir inn með skjávarpa. Bein kennsla. Verkleg kennsla. 
Námsmat: Byggir á virkni nemandans og þeirri afurð sem unnið er með. Leiðsagnarmat. 
 
Unnið er út frá eftirfarandi kennsluáætlun en námsefni og verkefni eru aðlöguð að nemendum út frá hæfni hvers og eins þar sem 
unnið er að sömu markmiðum. 
 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

Markmið: 
Nemendur eiga að læra: 

 Umgengnisreglur í tölvustofu 

 Vinnustellingar 

 að skrá sig inn með notendanafni og lykilorði 

 skiptingu lyklaborðs og heimalykla (staðsetur fingur rétt) 

 að nota rétt heiti á helstu hlutum tölvunnar og jaðartækjum 

 að nota íslensk hugtök í tengslum við tölvunotkun 

 að rita einfaldan texta í ritvinnslu 

 að teikna mynd í teikniforriti 
 
 

 



 

Dags Viðfangsefni Dæmi Annað 

  
Kennsluforrit/ipadar 

Æfa að skrá sig inn í tölvukerfið. 
Kennsluforrit Yngsta stig 

 

24.– 30. ágúst Tölvur/ipadar ekki 
aðgengilegir 

31ág.- 4. 
sept. 

 
Kennsluforrit/ipadar 

Æfa að skrá sig inn í tölvukerfið. 
Kennsluforrit Yngsta stig 

 

7.-11.sept Kennsluforrit/ipadar Æfa að skrá sig inn í tölvukerfið. 
Kennsluforrit Yngsta stig 

 

14.- 18.sept  Skipulagsdagur 
 

 

21. – 25. sept Málun – teikna mynd  Æfa að skrá sig inn í tölvukerfið. 
Tölvutröllið – málun  

 

28. – 2. okt Málun – klára myndina  Æfa að skrá sig inn í tölvukerfið. 
Tölvutröllið – málun 

 

5. – 9. okt. Word – skrifa sögu um myndina sem 
þau teiknuðu í málun  

Æfa að skrá sig inn í tölvukerfið. 
 

 

12. – 16. okt 
. 

Word – skrifa sögu um myndina sem 
þau teiknuðu í málun 

Æfa að skrá sig inn í tölvukerfið.  

19.– 23. okt 
 

Sameign: 
Geymsla skjala, mynda og annarra 
gagna. 
Fingrafimi 

Æfa að vista skjöl á sameign og sækja þau.  Klára söguna í word í 
íslenskutímum 

26.– 30. okt. 
. 

Sameign: 
Geymsla skjala, mynda og annarra 
gagna. 
Fingrafimi 

Æfa að vista skjöl á sameign og sækja þau. Klára söguna í word í 
íslenskutímum 

2. – 6. nóv. 
. 

Glói geimvera á lestrareyju  
Einfaldar aðgerðir í word 

Lesskilningur 
Ritvinnsluforritið word. Skrifa texta, breyta letri, 
stækka, feitletra og skáletra 

 

9. – 13. nóv. 
 

Glói geimvera á lestrareyju  
Einfaldar aðgerðir í word 

Lesskilningur 
Ritvinnsluforritið word. Skrifa texta, breyta letri, 
stækka, feitletra og skáletra 

 



 

16.– 20. nóv 
 

Osmo coding Kynnist undirstöðu atriðum forritunar  

23. – 79. nóv 
 

Osmo coding Kynnist undirstöðu atriðum forritunar  

30.nóv. – 4. 
des. 
 
 

Einfaldar aðgerðir í word  
Skrifa boðskort á jólaleikrit og setja inn 
mynd. 

Vista skjal og setja inn mynd  

7. – 11. des. 
 

Einfaldar aðgerðir í word  
Skrifa boðskort á jólaleikrit og setja inn 
mynd. 

Vista skjal og setja inn mynd  

14. – 18. des. Forritun, Beebot   

 


