
 

 

 

 

  

 

Urriðaholtsskóli 

 

 

Kennsluáætlun 

 

Upplýsingatækni  – 1. og 2.bekkur 

4 kennslustundir í 2 

viku. 80 mínútur i 

senn.  
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Tegund Námsgögn 
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• Í vetur hjá 1. og 2. bekk verður lögð áhersla á hvernig ganga skal um 

tölvur, fingrasetningu í ritvinnslu, forritun og notkun einstakra forrita. 

 

Markmið 

 

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

leitarnáms. 

• Beitt undirstöðuatriðum í fingrasetningum 

• Nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni. 

 

Námsmat 

Lokanámsmat er í samræmi 

við hæfniviðmið 

aðalnámskrár. 

Matskvarði : 5 tákn. 

Framúrskarandi, hæfni náð, á 

góðri leið, þarfnast þjálfunar 

og hæfni ekki náð. 

• Símat 

•  Nemandi verður metinn eftir frammistöðu, virkni og hegðun í 

kennslustundum. Einnig verður metið eftir færni í notkun tölvuforrita og 

lyklaborðs. 



                                                                                           

 

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar 

1.bekkur 
 

  

2.bekkur 
Dags.   Viðfangsefni  Markmið  Námsmat  

Vika 1 Kynning á tölvum  og 

Fingrafimi 1 

Barn lærir fingrasetningu á 

tölvu og geri æfingar í 

fingrasetningu. 

Barn læri hvernig umgangast 

skal tölvu – hvernig 

kveikjum við og slökkvum á 

þeim. 

Nemandi verður metinn eftir 

frammistöðu, virkni og 

hegðun í kennslustundum. 

Einnig verður metið eftir 

færni í notkun tölvuforrita og 

lyklaborðs. 

Vika 2 Fingrafimi 2 og ritvinnsla 

í Word 

Barn lærir fingrasetningu á 

tölvu og geri æfingar í 

fingrasetningu.  

 

Vika 3 Ritvinnsla í Word Barn æfir sig í í 

ritvinnslu í Word. Býr 

til sögu og finnur mynd 

við hæfi. 

 

Vika 4 Lestur og leikur á MMS. 

https://vefir.mms.is/lestur_er_leikur/  

Barn lærir að fara inn 

heimasíðu MMS í verkefni 

tengf lestri. 

 

 

  

 

 

 

Dags.   Viðfangsefni  Markmið  Námsmat  

Vika 1  Kynning á 

tölvum og 

Fingrafimi 1 

Barn læri hvernig umgangast skal 

tölvu – hvernig kveikjum við og 

slökkvum á þeim. 

Nemandi verður metinn eftir frammistöðu, 

virkni og hegðun í kennslustundum. Einnig 

verður metið eftir færni í notkun tölvuforrita 

og lyklaborðs. 

Vika 2 Fingrafimi 1 og 

Málun 

Barn lærir fingrasetningu á tölvu 

og geri æfingar í fingrasetningu. 

Barn lærir á forritið Málun og 

helstu verkfæri þess. 

 

Vika 3 Málun í tölvu 

og spjaldtölvu. 

Barn lærir á forritð Málun og 

helstu verkfæri þess.  

 

Vika 4 Málun í tölvu 

og spjaldtölvu. 

Barn lærir á forritð Málun og 

helstu verkfæri þess.  

 

https://vefir.mms.is/lestur_er_leikur/
https://vefir.mms.is/lestur_er_leikur/

