3. Upplýsingatækni – kennsluskrá
Námsþáttur : vinnulag og vinnubrögð
Hæfniviðmið
Leiðir að hæfniviðmiðum
Nemandi getur:
• nýtt rafrænt námsefni á einföldu • kennsla í grunnskipunum í
formi til stuðnings við
ritvinnslu, myndvinnslu og
vinnutækni og vinnulag,
tölvufærni við hæfi,
•

beitt undirstöðuatriðum í
fingrasetningum.

•

verklegar æfingar í
fingrasetningu.

Námsþáttur: upplýsingaöflun og úrvinnsla
Hæfniviðmið
Leiðir að hæfniviðmiðum
Nemandi getur:
• nýtt upplýsingatækni og
• unnið með orðabækur á
forrit við uppbyggingu einfaldra
Veraldarvefnum og útgefnar
verkefna.
barnaorðabækur.

Námsþáttur: tækni og búnaður
Hæfniviðmið
Nemandi getur:
• notað hugbúnað/forrit við
einföld ritunarverkefni og
framsetningu tölulegra
gagna,

Leiðir að hæfniviðmiðum
•

nemendur feta í fótspor
rithöfunda, skrifa bók og
,,gefa út“ á bókasafninu,

Viðfangsefni/efnisval
•

•

Nemendur fara í gegnum
ritvinnslu, myndvinnslu, vafra,
málun (eldri) og tölvufærni, sjá
Upplýsingatækni fyrir yngsta stig
: 3.-4. bekkur (www.mms.is),

•

einstaklingsverkefni: eigið
ritverk nemandans metið,

•

stöðupróf í fingrasetningu.

forrit í fingrasetningu á
Veraldarvefnum (Fingraleikir á
www.mms.is ).

Viðfangsefni/efnisval
•

Námsmat

Orðaskyggnir, Barnaorðabókin
og www.malid.is.

Viðfangsefni/efnisval
•

ritvinnsluforritið Word,
kjalmerking og kápugerð,

Námsmat
•

einstaklingsverkefni: nemandi
kunni skil á leiðsagnarorðum og
uppflettiorðum og geti nýtt sér
að gagni orðabækur á prenti og
á Veraldarvefnum.

Námsmat
•

eigið ritverk metið, þar sem
tekið er mið af
hæfniviðmiðum,
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•

Námsþáttur: sköpun og miðlun
Hæfniviðmið
Nemandi getur:
• notað hugbúnað/forrit við
miðlun þekkingar á
einfaldan
hátt.

Námsþáttur: siðferði og öryggismál
Hæfniviðmið
Nemandi getur:
•

•

notað einfaldan
hugbúnað/forrit við
myndvinnslu.

Leiðir að hæfniviðmiðum
•

umræður um notkun og
samskipti á Veraldarvefnum.

•

fræðsluefni á Veraldarvefnum:
www.saft.is – Afmælisveislan
(rafbók).

afurð myndvinnslunnar
metin (í ritverki
nemandans).

Námsmat
•

ritvinnsluforritið Word og
glærugerðarforritið
Powerpoint.

Viðfangsefni/efnisval
•

•

Upplýsingatækni fyrir yngsta
stig : 3.-4. bekkur
(www.mms.is).

Viðfangsefni/efnisval

nemendur búa til
glærusýningu með myndum
úr eigin ritverki.

Leiðir að hæfniviðmiðum
•

farið eftir einföldum reglum um
ábyrga netnotkun og er
meðvitaður um siðferðislegt
gildi þeirra.

•

nemendur skeyta inn
myndum í eigið ritverk.

mat á kynningu: nemandinn
kynnir ritverk sitt fyrir
bekkinn og sýnir myndir um
leið í gegnum skjávarpa.

Námsmat
•

einstaklingsverkefni: nemandi
geti svarað spurningum um
netöryggi og netorðin fimm.

