Kennsluáætlun 2021 -2022

Grunnskólinn í Þorlákshöfn

Námsgrein:Upplýsinga- og tæknimennt 3. bekkur
Vikustundir: 1
Tími

Kennari: Ragnheiður María Hannesdóttir
Hæfniviðmið/Viðfangsefni
Markmið

ágúst – júní

Vinnulag og
vinnubrögð

Upplýsingaöflun
og úrvinnsla

Samstarfsfólk: Rakel Guðmundsdóttir og Lovísa Sigurðardóttir
Kennsluhættir

Umræður

Vefsíður og annað
gagnvirkt efni á
borð við:

Spurt og spjallað

mms.is

Leitaraðferð

Multi 3a og 3b

Lestur

Paxel123.com

Innlögn
 Geti nýtt tölvur og tæki sér til gagns og ánægju,
s.s. til leitarnáms.
 Geti nýtt tölvur og tækni sér til gagns og ánægju
s.s. til hlustunar.
 Geti nýtt tölvur og tækni sér til gagns og
ánægju, s.s. til lesturs.
 Geti beitt undirstöðuatriðum í fingrasetningum.
 Geti nýtt rafrænt námsefni á einföldu formi til
stuðnings við vinnutækni og vinnulag.
 Vinni að samvinnuverkefnum í
upplýsingartækni.
 Sýni frumkvæði við vinnu í upplýsingatækni.
 Geti leitað upplýsinga og nýtt við
verkefnavinnu.
 Geti leitað að myndefni og nýtt við
verkefnavinnu.
 Geti nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni
 Geti unnið með heimildir.
 Geti nýtt upplýsingatækni og forrit við
uppbyggingu einfaldra verkefna.

Verkefni/Námsefni

Einstaklingsvinna Ritvinnslu- og
teikniforrit.
Hópa/paravinna
Námsleikir

Kennsluforrit

Ipad

Verkefni frá
kennara.
Osmo

Mat á
námsþætti/afurð
Símat – hæfnikort.
Hegðun áhugi og
vinnusemi metin jafnt
og þétt yfir allan
veturinn.
Verkefni nemenda
vistuð í möppum
þeirra og metin.
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 Geti nýtt hugbúnað/forrit við framsetningu á
einföldum tölulegum gögnum.
Tækni og
búnaður.





Siðferði og
öryggismál

Geti notað einfaldan hugbúnað/forrit við
myndvinnslu.
Getti notað hugbúnað/forrit til að rita einfaldan
texta.
Geti vistað skjöl á gagnasvæði sínu.
Geti nýtt sér skjöl af gagnasvæði sínu í
áframhaldandi vinnu.
Geti notað einfaldan hugbúnað/forrit við
einfalda forritun.

Umræður

Vefsíður og annað
gagnvirkt efni á
borð við:

Spurt og spjallað

mms.is

Leitaraðferð

Multi 3a og 3b

Lestur

Paxel123.com

Innlögn

Einstaklingsvinna Ritvinnslu- og
teikniforrit.
Hópa/paravinna
Námsleikir

Kennsluforrit

Ipad

Verkefni frá
kennara.

Símat – hæfnikort.
Hegðun áhugi og
vinnusemi metin jafnt
og þétt yfir allan
veturinn.
Verkefni nemenda
vistuð í möppum
þeirra og metin.

 Sýni ábyrgð í meðferð upplýsinga.
 Sé meðvitaður um siðferðislegt gildi netreglna.
Osmo
 Öðlist grunnskilning á upplýsinga- og
miðlalæsi.
Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á mentor.is undir námsmat.
Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun.

