
 

 

 

Inngangur:  

Námssvið upplýsinga- og tæknimennt felur í sér, miðlamennt, tölvunotkun, skólasafnsfræði og upplýsinga- 

og samskiptatækni.  Einnig felst upplýsinga- og tæknimennt í því að læra að nálgast upplýsingar á ýmsum 

miðlum og nota þær í samræmi við siðferðileg viðmið um höfundarétt. Með þessu lærir nemandi að 

umskrifa og skapa þekkingu ásamt því að miðla henni á fjölbreyttan hátt í samræmi við tækni og það 

stafræna umhverfi sem við fylgjum. 

Megin áhersla er að þjálfa nemendur markvisst frá byrjun skólagöngunnar og er það gert ýmist í gegnum 

samþættingu námsgreina eða í annari tölvukennslu.  

 

Í upplýsinga- og tæknimennt er tekið mið af sex grunnþáttum (sjá hér fyrir neðan). 

 

Neðst í skjalinu er að finna nákvæmari lýsingu á þeirri vinnu nemenda í 1. bekk í upplýsinga- og 

tæknimennt. 

 

Námskrá 1. bekkjar  í Upplýsinga- og tæknimennt 
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Vinnulag og vinnubrögð 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Nemendur fara í sértaka tölvutíma í hringekju hjá kennara allan veturinn. Nemendur vinna í hópum og er 

þetta kennt í námskeiðsformi. Einnig fara fámennir hópar saman með kennara á ,,Litla bókasafnið „.  

Í 1. bekk er lögð áhersla á að nemendur læri:  

• einföld atriði tölvunnar s.s. að nota lyklaborð, mús og læri að ganga vel um tölvuna sína. 

• læri að skrá sig inn og út með eigin notendanafni og lykilorði. 

• læri að nota mismunandi náms- og leikjaforrit bæði í Ipad og á nams.is. 

• prófi mismunandi tæki s.s. tölvur og Ipad. 
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Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

 

Nemendur í 1. bekk  læra fyrst og fremst að umgangast þann tækjabúnað sem er í boði s.s tölvur, ipada og 

prentara. Læri einföld atriði eins og að skrá sig inn og út úr tölvu. Nemendur læra að ræsa og nýta sér 

viðeigandi námsforrit.  

 

Tækni og búnaður 

 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Nemendur í 1. bekk nýta sér fyrst og fremst tölvur skólans, Ipada og prentara. Þeir nýta sér einfaldan 

hugbúnað á borð við Word þar sem nemendur prófa að skrifa sem dæmi nafnið sitt.  

Nemendur fara líka á bókasafn og kynnist umhverfi þess þá sérstaklega á ,,litla safninu ´´.  

 

Upplýsingaöflun og úrvinnsla 
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Sköpun og miðlun 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Nemendur í 1. bekk prófa sig áfram með hugbúnað í Ipad og búi sér sem dæmi til brúðuleikrit í 

forriti PuppitPals. Þar lærir nemandi á grunnforritun og talar inn á verkefnið sitt.  

Læri og kynnist forritum sem kennari velur af nams.is og Ipad. Dæmi um forrit eru: 

• Lazy Monster 

• Bogi Blýantur 

• Glói Geymvera 

• Snót og Snáði 

• Stafaleikir Bínu, 

• Lærum og leikum með hljóðin 

• PuppitPals. 

Athugið að þetta er ekki tæmandi listi 
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Nemendur læra að fara eftir einföldum reglum hvað varðar umgengni og notkun tækjabúnaðar í skóla. 

Siðferði og öryggi 

Kennsluáætlun fyrir 1.bekk 

Forrit og annað Námsmat 

Að nemandi: 

• læri að skrá sig inn og út úr tölvu með notendanafni og lykilorði 

• tileinki sér þær reglur sem fylgja við notkun tækja í skólanum. 

• læri á umhverfi skólabókasafns þá helst á ,,litla safnið´´. 

• læri að kunna skil á tækjabúnaði s.s. skjá, mús og lyklaborði og læri 

grunnatriði tækjabúnaðarins.  

• læri að ræsa forrit og loka þeim aftur. 

• vinni í náms- og leikjaforritum sem hæfir aldri hans og þroska. 

• Símat kennara á virkni  og  
áhuga nemenda í 
kennslustundum. 

• Foreldrar fá afhent 

matsblað í gullakistu í lok 

skólaárs. Þar kemur fram 

hvaða atriði nemandi hefur 

náð að tileinka sér. 
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• læri að skrifa nafnið sitt í ritvinnsluforritinu WORD og jafnvel að 

prenta út. 

• skoði valdar síður af veraldarvef með kennara. 

• prófi að vinna með Ipad í náms- og leikjaforritum 

• Prófi að vinna með PuppitPals, gera brúðuleikhús og tala inn á það.  

• Prófi hreyfiforrit LazyMonster 


