
Lækjarskóli                

Haust 2016 

Annaráætlun 

Tölvur 2. bekkur 
Önn            Haust  2016 

Deild Yngsta stig 

Bekkur 2. bekkur 

Kennarar Sigrún Birgisdóttir 

Námsgrein Tölvur, upplýsinga og tæknimennt 

Námsefni Nams.is. Aðallega er unnið í Tölvutrölla á nams. is og fingrafimi. Unnið 

er í 30 mín. og síðustu 10 mín. frjálsar.  Ekki vinnst tími í mikið annað en 

hér eru hugmyndir ef tími vinnst til. Farið í vefsíður, ritvinnslu o.fl. Þeir 

sem klára fingrafimi 1 og fingrafimi 2 fara í íslensku og velja „að skrifa 

rétt“. Komdu og skoðaðu hafið, bílinn og land og þjóð. Gott er að fara í 

All apps í tölvunni. (Fara í start niðri í horni til vinstri á tölvunni. Smella á 

bakgrunnin fyrir utan kassana. Hægri smella með músinni niðri til vinstri 

og vinstrismella á All apps og velja paint). Hægt er að vinna aukaverkefni 

ef vill og tími vinnst til,  í efninu Á músaslóð 1 og 2 (sýnt á skjávarpa) og 

söguverkefni (þetta er að finna í tölvunni inn á sameign, tölvukennsla og 

nemi, tölvu- og vélritunarkennsla).  

Námsmat  

Stundafjöldi   1 kennslustund á viku, hálfur bekkur fyrir annaskipti og hálfur eftir.  

Farið verður í það sama með hópunum.  

Heimanám   

 

VIKA ÁÆTLUN HEIMANÁM 

1. 

 

22.-26.  ágúst 

 24. ágúst - skólasetning  

2. 

 

29.ág. – 2.sept. 

 Nemendur æfa sjálfir að kveikja á tölvu, skrá sig inn.  

Farið inn á vereldarvef  á www.nams.is  íslenska, frjálst 

þar. 

 

 

 

3. 

 

        5. -9. sept.  

8.sept. alþjóðadagur læsis 
Nemendur æfa sjálfir að kveikja á tölvu, skrá sig inn.  

Farið inn á vereldarvef  á www.nams.is   tölvutrölli. 

Um tölvuna og fara svo í leikina þar.  

 

 

                4.  

 

        12. - 16. sept. 

16. sept. dagur íslenskrar náttúru 

Tölvutrölli 

 

 

5. 

 

       19. – 23. sept.  

Lestrarsprettur hefst 

Fingrafimi á nams.is 

 

6. 

 

26.- 30.okt.   

28.sept. skipulagsdagur 

 Fingrafimi  

 

http://www.nams.is/
http://www.nams.is/
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                 7.  

 

3. – 7.okt.  

 

5.okt. alþjóðadagur kennara. 

Lestrarspretti lokið 

Fingrafimi  

 

 

8. 

 

10. - 14.okt.  

 

10-14. okt. Foreldradagur 

Fingrafimi 

 

9. 

17. - 21. okt.  

 

Vetrarfrí 20.og 21. okt. 

Fingrafimi og fingrafimileikir 

 

 

10. 

24.-28. okt. 

 

Fingrafimi og fingrafimileikir.   

 

11.                     

31.okt. – 4.nóv.  

 

 

Fingrafimi  

 

 

12. 

7. - 11.nóv.  

 

8.nóv. baráttudagur gegn einelti 

Fingrafim og skoða vefi. 

 

                13. 

14. - 18. nóv. 
16. nóv. Dagur íslenskrar tungu 

Fingrafimi 

 

 

14. 

21. – 25.nóv.  

 

21.nóv. Skipulagsdagur 
Komdu og skoðaðu hafið, bílinn og land og þjóð á 

nams.is 

 

 

15. 

28. – 2.des. 
1.des. Ísland fullvalda ríki 1918 

Komdu og skoðaðu hafið, bílinn og land og þjóð á 

nams.is 

 

 

16. 

5. – 9. des. 

 

 

Fingrafimi 

 

                 17. 

12.– 16. des 
 

Frjálst 

 

18. 

19.- 20.des.  
Litlu jól 20.des. 

 

 

19.  

4.jan.- 6. jan 
 

4.jan. Skipulagsdagur 

6. jan. þrettándinn 

 

 

 20. 

9.- 13.jan. 

12.jan. annaskipti  

              21.  

       16.-20.jan. 
 

 

16.jan. Ný önn  

 

Dagsetning Deildarstjóri 

 


