
Lækjarskóli                

2016-2017 

Annaráætlun 

 
Önn            Haust  2016 

Deild Yngri deild 

Bekkur 3. bekkur  

Kennarar Arna B. Arnardóttir, Hildur Kristjánsdóttir, Sigrún Birgisdóttir 

Námsgrein Tölvur, upplýsingamennt og tæknimennt 

Námsefni Yfir veturinn: Nams.is. Fingrafimi 2, vefsíður, ritvinnslu o.fl. skoðað 

Komdu og skoðaðu efnin sem eru kennd í 3.bekk. Ýmis verkefni unnin í 

efninu Á músaslóð 2 (sýnt á skjávarpa) og söguverkefni (þetta er að finna í 

tölvunni inn á sameign, tölvu- og vélritunarkennsla, og nemi, tölvu- og 

vélritunarkennsla).    

Kennsluvefir á holtaskoli.is. Þar er margt gott að finna. Ef vel gengur eru 

síðustu 10 mín. frjálst. Æfing á i-pad.  

Námsmat  

Stundafjöldi  1 tími á viku. Hálfur bekkur fyrir og eftir annarskipti. 

Farið verður í það sama með hópunum.  

Heimanám   

 

VIKA ÁÆTLUN HEIMANÁM 

1. 

 

22.ágúst. -26.  ágúst 

 22. ágúst - skólasetning  

2. 

 

29. – 2.sept. 

  

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

Farið inn á vereldarvef  á www.nams.is  skoða forrit og 

svo frjálst. 

 

 

3. 

 

        5. - 9. sept.  

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

Farið inn á vereldarvef  á www.nams.is  

upplýsingatækni, tölvuöryggi. 

8. sept. dagur læsis  

 

 

                4.  

 

        12- 16. sept. 

Farið inn á vereldarvef  á www.nams.is  

upplýsingatækni, tölvuöryggi. 

16. sept. dagur íslenskrar náttúru 

 

 

5. 

 

       19. – 23. sept.  

Fingrafimi á nams.is. eða vélritunaræfingar undir 

íslenska. Þau eru komin mislangt síðan í fyrra. Halda 

áfram. Samræmd próf 

 

 

6. 

 

26.- 30.okt.   

Fingrafimi á nams.is. eða vélritunaræfingar undir 

íslenska. Þau eru komin mislangt síðan í fyrra. Halda 

áfram.  28. sept. Skipulagsdagur 

 

 

    

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


 7.  

 

03. – 07.okt.  

 

 

  

Búa til möppur og byrja á sögu. Setja inn myndir.  

Má halda áfram með sögur síðan í fyrra ef vill.  

 

 

8. 

 

10. - 14.okt.  

 

 

 

 

Áfram með söguna sína og setja inn myndir og jafnvel 

talblöðrur.  

 

9. 

17. - 21. okt.  

 

Fara í klippa, líma möppuna sína og læra að klippa og 

líma.  

Vetrarfrí 20.-21. okt. 

 

 

10. 

24.- 28. okt. 

 

Vinna í skjali í ritvinnslu. Sagan eða annað.   

11. 

31. okt. – 4.nóv. 

 

 

Vinna í skjali í ritvinnslu. Sagan eða annað. 

 

 

12. 

7.  - 11.nóv.  

 

8.okt.  baráttudagur gegn einelti  

Fingrafimi á nams.is. eða vélritunaræfingar undir 

íslenska. Þau eru komin mislangt síðan í fyrra. Halda 

áfram. 

 

                13. 

14. – 18. nóv. 
Miðvikudagur 13. nóv. Fiesta. 

Nams .is skoða vefinn, Komdu og skoðaðu fjöllin og 

eldhúsið og annað sem þau eru að læra þar í 3.bekk. 

16. nóv. Dagur íslenskrar tungu 

 

 

14. 

21. – 25.nóv.  

 

21.nóv. Skipulagsdagur. 

Fingrafimi á nams.is. eða vélritunaræfingar undir 

íslenska. Þau eru komin mislangt síðan í fyrra. 

Halda áfram. 

 

15. 

28. – 2.des. 
 

Vinna með sögugerð. Myndir, letur, stækka, minnka 

o.fl. (stuðst við hugmyndir úr Tölvutrölla). 

1.des. Fullveldisdagurinn 

 

 

16. 

5. – 9. des. 

 

  

Vinna með sögugerð. Myndir, letur, stækka, minnka 

o.fl. (stuðst við hugmyndir úr Tölvutrölla). 

 

                 17. 

12.– 16. des 
 

Vinna með sögugerð. Myndir, letur, stækka, minnka 

o.fl. (stuðst við hugmyndir úr Tölvutrölla). 

Litlu jól 20. des  

 

 

 

18. 

19. des. -20.des.  
Frjálstími  

Vefsíður á neti, leikir í tölvu, myndaforrit. 

04. janúar skipulagsdagur 

 

 

  Annarskipti mánudaginn 16.janúar   



19.  

     4.jan. - 6. jan. 

 

    

20.  
 

9.-13. jan. 

  

 

Dagsetning Deildarstjóri 

 


