4. Upplýsingatækni – kennsluskrá
Námsþáttur : vinnulag og vinnubrögð
Hæfniviðmið
Leiðir að hæfniviðmiðum
Nemandi getur:
• gert sér grein fyrir ólíkum
• nemendur draga um
aðferðum við notkun á
viðfangsefni í sameiginlegri
ýmsum tæknibúnaði,
skólabók, skrifa um efnið
(skólastofan, frímínútur,
stærðfræði o.s.frv.), taka mynd
sem lýsir eða tengist
viðfangsefninu og skeyta inn,
með stafrænni myndavél eða
spjaldtölvu,
•

beitt undirstöðuatriðum i
fingrasetningum.

•

verklegar æfingar í
fingrasetningu.

Námsþáttur: upplýsingaöflun og úrvinnsla
Hæfniviðmið
Leiðir að hæfniviðmiðum
Nemandi getur:
• leitað upplýsinga og nýtt við
• safnkynning á Borgarbókasafn,
verkefnavinnu,
• nemendur lesa sér til í
prentuðum heimildum og á
Veraldarvefnum um jólin,
•

Viðfangsefni/efnisval
•

ritvinnsluforritið Word,
stafrænar myndavélar,
spjaldtölvur,

•

forrit í fingrasetningu á
Veraldarvefnum (Fingrafimi 2 á
www.mms.is ).

Viðfangsefni/efnisval
•

jólaverkefni úr ,,Barnanna hátíð
blíð“ ásamt völdum heimildum
og vefsíðum við hæfi,

•

grunnþekking lögð inn í
heimildaskrárgerð og
heimildavinnu,

•

jólaverkefni úr ,,Barnanna hátíð
blíð“,

•

Nemendur fara í gegnum
kynningu á tölvureikni á mms.is

•

tölfræðiverkefni unnið í
samvinnu við

unnið með heimildir,

Námsmat
•

síða nemanda í skólabók metin,

•

stöðupróf í fingrasetningu.

Námsmat
•

heimildaverkefni um jólin metið,

•

heimildaskrá um jólin metið,

•

tölfræðiverkefni metið.
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•

Námsþáttur: tækni og búnaður
Hæfniviðmið
Nemandi getur:
• nýtt hugbúnað við einfalda
vefsmíð.

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

Námsþáttur: siðferði og öryggismál
Hæfniviðmið
Nemandi getur:
• sýnt ábyrgð í meðferð
upplýsinga,
•

(innlögn m. skjávarpa) og gera
einfalt tölfræðiverkefni.

nýtt hugbúnað/forrit við
framsetningu á einföldum
tölulegum gögnum.

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

Leiðir að hæfniviðmiðum
•

Nemendur læri
undirstöðuatriðin í vefsmíð.

stærðfræðikennara (Sproti 4a
/4b).

Viðfangsefni/efnisval
•

Nemandinn smíðar einfaldan vef
um sjálfan sig: ,,Ég er..

Námsmat
•

mat á vefsmíð.

Leiðir að hæfniviðmiðum

Viðfangsefni/efnisval

Námsmat

•

•

•

Nemendur fara í gegnum
kynningu á glærugerð á
www.mms.is (innlögn m.
skjávarpa).

sameiginleg skólabók bekkjar
sett upp í glærugerðarforrit.

kynning metin: hver nemandi
kynnir sína síðu í skólabók á
stafrænu formi.

Leiðir að hæfniviðmiðum

Viðfangsefni/efnisval

Námsmat

•

vefsíður skoðaðar, umræður um
ábyrgð á Veraldarvefnum,

•

•

•

vefsíður skoðaðar, umræður um
notkun og samskipti á
Veraldarvefnum.

•

Nemendur fara í gegnum
tölvuöryggi, sjá
Upplýsingatækni fyrir yngsta stig
: 3.-4. bekkur (www.mms.is),
Nemendur fara í gegnum
tölvuöryggi, sjá

einstaklingsverkefni: nemandi
geti svarað spurningum um
netöryggi.

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

