Tölvuöryggi
3. – 4. bekkur

Almennt um námsefnið
Námsefnið inniheldur fjórar klípusögur sem tengjast tölvu og netnotkun ásamt gagnvirkum verkefnum
sem tengjast þeim. Sögurnar eru sagðar af ungri stelpu sem hefur gaman af tölvum en er líkt og
flestir aðrir ekki alltaf með allar reglur á hreinu.

Þegar búið er að velja klípusögu skiptist skjárinn í þrjú virk svæði.
1. Svæðið vinstra megin er einskonar blaðsíða í sögunni. Þar er annaðhvort mynd eða gagnvirkt efni.
*

Þegar það er mynd þá er alltaf hægt að smella á spilunar-hnapp til að hlusta á upplestur sem
tengist þeirri mynd.

*

Þegar það er gagnvirkt efni þá þarf nemandi að svara spurningu eða leysa verkefni áður en
hann fær viðbrögð og getur haldið áfram.

2. Uppi hægra megin eru pílur til að fletta yfir á næstu mynd/blaðsíðu. Þar er aftur smellt á spilunarhnappinn til að hlusta á upplestur fyrir þá mynd.
3. Niðri hægra megin er heim-hnappur sem vísar á forsíðuna þaðan sem má velja aðra klípusögu.
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Lykilorðið mitt
Í þessari klípusögu lendir tölvustelpan í vandræðum eftir að hún segir vinkonu sinni lykilorðið sitt.
Hún verður bæði fyrir skemmdarverkum og fer að fá óþægileg skilaboð frá ókunnugum netverjum.

Sagan
Æskilegt er að kennari fari í gegnum söguna og verkefnin með nemendahópnum t.d. í gegnum
skjávarpa. Það er því ekki nauðsynlegt að vera í tölvustofu til að vinna þetta verkefni.

Reglur
Þegar sagan er búin kemur glæra/mynd með góðum reglum um lykilorð og samfélagsmiðlum. Þegar
sagan er búin birtast nokkrar reglur um lykilorð. Æskilegt er að ræða hverja reglu fyrir sig með
nemendum og kalla fram umræður. Nemendur gætu einnig sjálfir haft hugmyndir að góðum reglum
sem væri hægt að bæta við.
Dæmi um spurningar sem geta kveikt umræður/hugleiðingar:
•

Hvernig lykilorð er auðvelt að giska á?

•

Eruð þið með aðgang að einhverjum netleikjum eða samfélagsmiðlum? Hvað getið þið séð um
„vini“ ykkar þar og hvernig samskipti getið þið haft, er t.d. hægt að spjalla eða eru samskiptin
eingöngu í gegnum leikina?
* Það er óþarfi að áætla að allir ókunnugir séu varasamir einstaklingar og gott að taka það
fram við nemendur að langflestir sem eru á miðlum ætluðum börnum eru börn eins og þau.
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Ef það er hinsvegar eitthvað í hegðun einstaklinga sem gefur ástæðu til tortryggni eins og
nærgönglar spurningar þá er eðlilegt að hafa varann á og fá forráðamann til að hjálpa sér að
meta aðstæður. Ef barn er inn á miðlum sem eru ætlaðir eldri markhóp s.s. netleikjum með
aldurstakmörkun eða samfélagsmiðlum eins og Facebook þá eru leikreglur orðnar allt aðrar.
Einstaklingar gefa sér jafnvel að barnið sé miklu eldra en það er og samskipti geta miðast við
það. Best er því að börn hlýði aldursreglum en ef þau gera það ekki þá þarf að gæta sín enn
frekar.
•

Þekkið þið einhvern sem hefur lent í einhverju svipuðu og stelpan í sögunni? Hvernig leystist það?

Gagnvirk verkefni
Á síðustu fjórum glærunum eru krossaspurningar þar sem nemendur eiga að svara nokkrum
spurningum upp úr efninu. Ef hópurinn fór saman í gegnum söguna er einnig gott að kennari lesi
upp spurningarnar og svörin fyrir hópinn og kalli fram umræðu um þau um leið og hópurinn svarar
þeim saman. Þegar búið er að merkja við þau svör sem hópurinn telur rétt á að smella á Kanna
svarhnappinn.

Þá kemur í ljós hvort svörin eru rétt eða röng.
Að lokum er æskilegt að smella á útskýringarhnappinn. Þá birtist nánari útskýring á svörunum og
hægt að hlusta á upplestur á henni. Þessi útskýring hjálpar til við að skilja betur reglurnar.
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Rétt svör og útskýringar
Hverjum af þessum er óhætt að segja lykilorðin mín?
*
*
*
*
*

Foreldrum mínum (rétt).
Besta vini eða vinkonu minni.
Skemmtilegum strák sem æfir íþróttir með mér.
Stóru systur vinar míns sem er rosa klár í tölvum.
Pizzubakaranum sem gefur mér alltaf afslátt á pizzunum sínum.

Útskýring: Að gefa einhverjum lykilorðin sín er eins og að gefa aukalykil að húsinu sínu. Ef ég myndi bara
LÁNA vini mínum lykilinn í einn dag þá myndi hann skila honum og hann kemst ekki inn næsta dag. En ef
ég myndi GEFA honum aukalykil þá kemst hann alltaf inn. Líka þegar ég er ekki heima. Þannig er það ef
einhver kann lykilorðið mitt. Sá aðili getur farið inn á mín svæði hvenær sem hann vill, gert allt sem hann
vill og jafnvel sagt ókunnugum aðilum lykilorðið. Það er því best að venja sig á að segja aðeins fullorðnum
aðila sem maður treystir, eins og t.d. foreldri, lykilorðin.
Hverjum af þessum er óhætt að samþykkja vinarbeiðnir frá?
*
*
*
*
*
*

Krökkunum í bekknum mínum (rétt).
Frænku minni sem býr í útlöndum (rétt).
Foreldrum mínum (rétt).
Frænku bestu vinkonu minnar sem ég hitti stundum heima hjá henni (rétt).
Einhver með notendanafnið Anna10 sem ég hef spilað við í leiknum en aldrei hitt í alvörunni.
Strákur sem segist þekkja Ingu vinkonu en ég veit samt ekki hver er.

Útskýring: Það er góð regla að samþykkja ekki vinarbeiðni frá neinum sem maður hefur ekki hitt. Flestir
sem biðja þig um að vera vinur sinn eru bara krakkar að leika sér en inn á milli geta alltaf leynst einhverjir
sem eru að plata og þykjast vera einhverjir aðrir en þeir eru. Ef við þekkjum fólk ekki persónulega þá vitum
við heldur ekki hvernig það hagar sér. Kannski er það ekkert að þykjast vera eitthvað annað en það er en
er hinsvegar um að ræða skemmdarvarga eða hrotta. Þegar einhver er kominn á vinalistann þá sér hann
meira um þig en þeir sem eru þar ekki. Meðan við erum börn þá borgar sig að hafa vinalistann því bara með
fólki sem við vitum að er til í alvörunni.
Ef ég fæ póst eða skilaboð frá ókunnugum þá á ég að:
*
*
*
*

svara póstinum kurteisislega
svara póstinum dónalega
eyða póstinum og segja engum frá
segja foreldri frá sem hjálpar að meta hvað þú átt að gera. Kannski er best að eyða bara
póstinum eða kannski þarf að tilkynna póstinn til netstjóra eða lögreglu (rétt).

Útskýring: Það er alltaf gott að ráðfæra sig við foreldra. Þau vita nefnilega ýmislegt. Kannski
eru skilaboðin bara sakleysisleg eins og „Hæ hvar fékkstu búninginn á karlinn þinn?“ Ef eitthvað í
skilaboðunum er hinsvegar þannig að þér líður illa eða virkar of fullorðinslegt þá þarf kannski að tilkynna
þau. Börn eiga nefnilega ekki að þurfa að fá ljót eða fullorðinsleg skilaboð á netinu.
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Það er líka ekki alltaf sniðugt að svara póstum frá ókunnugum. Sama þó þeir séu sakleysislegir. Margir
svindlarar byrja á því að vera sakleysislegir til að fá þig til að treysta sér. Og ef einhver er dónalegur borgar
sig aldrei að rífast á móti því þá gætirðu lent í eldstríði á netinu. Þegar upp er staðið er alltaf best að tala
við foreldra varðandi allt sem tengist ókunnugum og þeir geta aðstoðað við að taka réttar ákvarðanir.

Persónulegar upplýsingar
Í þessari klípusögu segir tölvustelpan frá fjölskyldu vinar síns sem lenti í vandræðum eftir að þau settu
persónulegar upplýsingar á netið.

Sagan
Æskilegt er að kennari fari í gegnum söguna og verkefnin með nemendahópnum t.d. í gegnum
skjávarpa. Það er því ekki nauðsynlegt að vera í tölvustofu til að vinna þetta verkefni.

Reglur
Þegar sagan er búin kemur glæra/mynd með góðum reglum um meðferð persónulegra upplýsinga á
netinu. Þegar sagan er búin birtast nokkrar reglur um lykilorð. Æskilegt er að ræða hverja reglu fyrir
sig með nemendum og kalla fram umræður. Nemendur gætu einnig sjálfir haft hugmyndir að góðum
reglum sem væri hægt að bæta við.
•

Hverjir eru það sem nota netið og samfélagsmiðla? Krakkar, fullorðnir, löggur, bófar, kennarar,
njósnarar, frægt fólk …

•

Hvort haldið þið að þaðséu fleiri börn eða fullorðnir sem spila tölvuleiki? (Svarið er að meðalaldur
tölvuleikjaspilara er yfir 35 ára.)
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* Þegar þið spilið við ókunnuga í gegnum netleiki, hverjir haldið þið að þeir gætu verið? Kannski er
þetta einhver sem þú þekkir í skólanum, kannski kennarinn þinn, kannski læknirinn þinn, kannski
amma þín, kannski forsetinn. Kannski er þetta einhver sem er bara að leika sér en kannski er
þetta einhver sem er þarna í þeim tilgangi að afla sér upplýsinga fyrir eitthvað vafasamt. Er
einhver leið til að vita hver er hvað?
•

Ef ókunnug manneskja myndi stoppa ykkur út á götu og spyrja ykkur hvað þið heitið, hvar þið eigið
heima, hvað símanúmerið ykkar er, hvenær mamma ykkar kemur heim úr vinnunni og hvenær þið
farið á æfingar, hverju mynduð þið svara?
* Hér líkt og í sögunni um lykilorðið þá er gott að taka fram við börnin að auðvitað sé óþarfi að
áætla að allir ókunnugir séu varasamir einstaklingar og að flest fólk sem fer að spjalla við börn
er bara að vera kurteist. Ef það er hinsvegar eitthvað í hegðun einstaklinga sem gefur ástæðu til
tortryggni eins og nærgönglar spurningar þá er eðlilegt að hafa varann á og fá forráðamann til
að hjálpa sér að meta aðstæður. Það á einnig við um samskipti inn á netmiðlum. Þar er í raun
enn meiri ástæða til að gæta sín þar sem við sjáum ekki þá sem við erum í samskiptum við og
því auðvelt að blekkja okkur.

Gagnvirk verkefni
Á síðustu þremur glærunum eru krossaspurningar þar sem nemendur eiga að svara nokkrum
spurningum upp úr efninu. Ef hópurinn fór saman í gegnum söguna er einnig gott að kennari lesi upp
spurningarnar og svörin fyrir hópinn og kalli fram umræðu um leið og hópurinn svarar þeim saman.
Þegar búið er að merkja við þau svör sem hópurinn telur rétt, á að smella á Kanna svar hnappinn.

Þá kemur í ljós hvort svörin eru rétt eða röng.
Að lokum er æskilegt að smella á útskýringarhnappinn. Þá birtist nánari útskýring á svörunum og
hægt að hlusta á upplestur. Þessi útskýring hjálpar til við að skilja betur reglurnar.
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Rétt svör og útskýringar
Hver getur séð mynd sem ég set á ólæsta vefsíðu?
•
•
•
•

Bara sá sem hefur slóðina á síðuna (rangt).
Allir sem hafa aðgang að internetinu (rétt).
Bara þeir sem nota sérstaka myndaleitarvél (rangt).
Bara ég (rangt).

Útskýring: Allt efni á netinu er aðgengilegt öllum nema það sé sérstaklega læst. Leitarvélar eins og Google
nota sérstaka tækni til að skoða allar vefsíður í heimi til að leita að myndum og efni. Ef þú skrifar t.d.
„Hundurinn minn pissaði á sófann“ á síðuna þína og einhver notar svo google til að leita að „hundur“ og
„piss“ þá er mjög líklegt að hann finni þína síðu og fari kannski að skoða fullt af öðru efni inni á síðunni.
Ef þú vilt ekki að allur heimurinn sé að skoða vefsíðuna þína þá skaltu setja læsingu á hana og gefa svo
útvöldum lykilorðið.

Hvað af þessum atriðum er í lagi að segja frá á opinni vefsíðu?
•
•
•
•
•
•
•

Símanúmer (rangt).
Skóstærð (rétt).
Skóli (rangt).
Heimilisfang (rangt).
Uppáhalds bíómynd (rétt).
Hvenær þú ferð á fótboltaæfingu (rangt).
Hvenær þú verður heima/ekki heima (rangt)

Útskýring: Ef þú ert inn á lokaðri síðu þar sem aðeins alvöru vinir og ættingjar sjá það sem við gerum
þá er í fínu lagi að segja frá því persónulegum atriðum, svo lengi sem við erum kurteis og högum okkur
eins og við myndum gera fyrir framan fólkið. En ef síðan er opin öllum eða ef við erum með ókunnuga á
vinalistanum þá þurfum við að fara varlega.
Við myndum ekki standa upp á kassa í miðri stórverslun og hrópa „Ég á heima á Grænastræti 13 og það
verður enginn heima hjá mér um helgina.“ Er það nokkuð?
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Rafrænt einelti – hvernig högum við okkur á netinu
Í þessari klípusögu segir tölvustelpan frá því þegar neyðarleg mynd af vini hennar dreifist um
internetið án hans samþykkis. Nemendur eiga síðan að hjálpa stelpunni að taka ákvörðun um hvort
hún tekur þátt í að hlæja og dreifa myndinni eða hvort hún gerir eitthvað til að hjálpa vini sínum.

Sagan
Æskilegt er að kennari fari í gegnum söguna og verkefnin með nemendahópnum t.d. með skjávarpa.
Það er því ekki nauðsynlegt að vera í tölvustofu til að vinna þetta verkefni.

Gagnvirkni
Reglulega stoppar sagan og nemendur eru spurðir hvernig þeim finnst að sögupersónurnar ættu að
bregðast við aðstæðum. Hér getur kennari kallað fram umræður um atriðin og haft kosningu um
hvaða svar ætti að velja. Sagan er alltaf sú sama sama hvað sem er valið en nemendur fá viðbrögð við
því sem þeir völdu á viðeigandi hátt.
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Reglur
Þegar sagan er búin birtast nokkrar reglur um framkomu á netmiðlum. Æskilegt er að ræða hverja
reglu fyrir sig með nemendum og kalla fram umræður.

Dæmi um spurningar sem geta kveikt umræður/hugleiðingar:
•

Atvik svipað og í sögunni gæti hafa gerst í ykkar skóla. Það gæti verið sniðugt að nota það til að
ræða þetta betur.

•

Hafið þið einhvern tíman deilt myndum af vinum ykkar án þess að biðja þá um leyfi? Haldið þið að
það hafi örugglega verið í lagi þeirra vegna?

•

Hvernig myndi ykkur líða ef einhver sem þið treystið myndi dreifa mynd sem ykkur langar ekki að
aðrir sjái? Skiptir máli hvort þeim sem dreifir myndinni finnst hún ekkert ljót eða leiðinleg?

•

Það eru ekki bara myndir sem geta sært tilfinningar. Fólk á öllum aldri á það til að skrifa ljóta hluti
um aðra á netið. Hvernig myndi ykkur líða ef þið rækjust á leiðinlegar og jafnvel andstyggilegar
athugasemdir um ykkur? Haldið þið að það að skrifa svona ljóta hluti geri einhverjum gagn? Hvað
finnst fólki t.d. um þá sem eru alltaf leiðinlegir við þá í kringum sig?
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Varasamar síður og hlekkir
Í þessari klípusögu lendir tölvustelpa í vandræðum eftir að hún smellir á freistandi tengil á netinu.

Sagan
Æskilegt er að kennari fari í gegnum söguna og verkefnin með nemendahópnum t.d. með skjávarpa.
Það er því ekki nauðsynlegt að vera í tölvustofu til að vinna þetta verkefni.

Reglur
Þegar sagan er búin birtast nokkrar reglur um hvað getur verið varasamt á netinu. Æskilegt er að ræða
hverja reglu fyrir sig með nemendum og kalla fram umræður. Dæmi um spurningar sem geta kveikt
umræður/hugleiðingar:
•

Þekkið þið einhvern sem hefur lent í svipuðu og tölvustelpan? Hvað gerðist?

•

Til eru tölvuþrjótar sem finna út fjölda netfanga sem þeir senda póst á og reyna að plata fólk til að
hafa samband með því að lofa þeim fullt af peningum. Þekkið þið einhver svona dæmi?

•

Á samfélagsmiðlum fer stundum af stað svona svipað gabb eða vírusar oft með einhverjum tengli
og spennandi mynd sem sendist jafnvel sjálfkrafa í einkaskilaboðum. Þekkið þið slík dæmi? Hvað á
maður að gera ef maður fær sendan tengil frá einhverjum sem maður þekkir en enga eða skrítna
útskýringu?

•

Hvað ætli vaki fyrir þeim sem búa til svona gabb og vírusa? Möguleg svör geta verið að sumir
vilji bara skemma, aðrir eru kannski að koma fyrir leyniforritum sem geta aflað upplýsinga frá
tölvunni s.s. fleiri netföng, lykilorð og jafnvel bankaupplýsingar, þeir sem lofa peningum eða öðrum
vinningum eru yfirleitt að nota það til að lokka saklaust fólk til að hafa samskipti. Síðan snýst
málið jafnvel við og það þarf að byrja á að borga einhvern pening til að geta náð milljónunum.
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Gagnvirk verkefni
Á síðustu tveimur glærunum eru krossaspurningar þar sem nemendur eiga að svara nokkrum
spurningum upp úr efninu. Ef hópurinn fór saman í gegnum söguna er einnig gott að kennari lesi
upp spurningarnar og svörin fyrir hópinn og kalli fram umræðu um þau um leið og hópurinn svarar
þeim saman. Þegar búið er að merkja við þau svör sem hópurinn telur rétt, á að smella á Kanna svar
hnappinn.

Þá kemur í ljós hvort svörin eru rétt eða röng.
Að lokum er æskilegt að smella á útskýringarhnappinn. Þá birtist nánari útskýring á svörunum og
hægt að hlusta á upplestur. Þessi útskýring hjálpar til við að skilja betur reglurnar.

Rétt svör og útskýringar
Hvert af eftirfarandi atriðum gæti verið vírus eða annað hættulegt?
•

Tölvupóstur frá ömmu (sem kann lítið á tölvur) þar sem fyrirsögnin er „LOL. This is so funny I died“
(rétt).

•

Tölvupóstur frá mömmu með viðhengi og texta sem segir: „Hæ elskan, ég vann þessa bíómiða á
mynd á eftir og datt í hug að vildir nota þá. Þarft bara að prenta þá út. Kveðja, mamma“ (rangt).

•

Tölvupóstur þar sem einhver náungi segist ætla að gefa mér fullt af peningum ef ég hjálpa honum
eitthvað (rétt).

•

Tölvupóstur með fyrirsögninni „Why haven‘t you replied to my offer?“ Frá einhverju netfangi sem
ég hef aldrei séð áður (rétt).

•

Tölvupóstur frá íþróttafélaginu mínu um að það sé mót næstu helgi og að meðfylgjandi sé
keppnisskráin (rangt).

•

Blikkandi mynd á vefsíðu þar sem segir „Viltu vinna milljónir?“ (rétt)

Útskýring: Tölvupóstar frá ókunnugum geta verið varasamir. Sumir eru kannski bara auglýsing á einhverri
vöru en það er hinsvegar ekki leyfilegt að senda auglýsingar til fólks sem hefur ekki beðið um að fá þær. Þetta
gætu hinsvegar verið dulbúnir vírusar sem virka þannig að ef þú smellir á viðhengi eða hlekk þá fer vírus á
tölvuna þína. Tölvuvírusar eru oft hannaðir til að skemma tölvur eða safna persónulegum upplýsingum t.d.
lykilorðum. Besta reglan er því að opna aldrei póst frá ókunnugum.
En það er ekki bara svona einfalt. Sumir vírusar dreifa sér með því að senda sig sjálfir áfram til allra vina manns.
Ef þú færð því dularfullan póst frá vini eða ættingja sem þér finnst alls ekki passa við þann aðila eða er t.d. bara
með hlekk eða viðhengi þá áttu alltaf að spyrja þennan aðila hvort hann hafi verið að senda þetta og hvað það
sé, áður en þú opnar það. Ef aðilinn sendi þetta ekki þá ertu líka að hjálpa honum því hann getur þá leitað að
vírusnum á tölvunni sinni.
Eins er ekki sniðugt að smella á hvaða tengil eða auglýsingu sem er á vefsíðum. Sumar freistandi auglýsingar
eru settar þarna til að lokka fólk inn á síður sem geta innihaldið allavega óþverra og jafnvel vírusa. Ef það er of
gott til að vera satt þá er það oftast ekki satt. Ef þú ert ekki viss skaltu fá foreldra þína til að meta það með þér.
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Forritun í Scratch
3. – 4. bekkur

Hugmyndir að frekari æfingum/verkefnum
•

Nemandi vinnur frjálst með þær aðgerðir sem voru kenndar og prófar sig áfram með mismunandi
skilyrði, hreyfingar og móttöku á skilaboðum frá lyklaborði. Nemendur geta sýnt afraksturinn með
skjávarpa.

•

Nemandi vinnur að ákveðinni tegund af leik/verkefni þar sem notaðar eru þær aðgerðir sem búið
er að fara í. Dæmi:
*

Hljóð endurtekur sig endalaust þangað til leikmaður kemst að einhverjum hlut.

*

Andlit á skjánum er með fýlusvip þangað til leikmaður kemst á ákveðinn stað.
Þá er breytt um teikningu þannig að það fer að brosa.

*

Þegar smellt er á ákveðna takka á lyklaborði spilast mismunandi hljóð eða mismunandi myndir
birtast og hverfa.

Námsmat
Atriði

Gekk vel

Gekk þokkalega

Búa til endalausa lykkju
Breyta stefnu
Nota lyklaborð til að færa leikmann
Mæla og fylgjast með skilyrði
Setja skilyrði inn í atburðarás
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Gekk illa

Forritun í Scratch
3. – 4. bekkur

Verkefni 2
Sex myndbönd, samanlagður áhorfstími er um það bil 12 mínútur.
Þetta verkefni, sem er framhald af verkefni eitt, sýnir hvernig nemandi getur notað líf í leik sínum.
Gert er ráð fyrir að nemandi sé búinn að tileinka sér þær aðgerðir sem sýndar voru í verkefni 1.

Viðfangsefni
1. Búa til teljara

2. Færa leikmann á byrjunarreit

3. Athuga stöðu á lífum

4. Enda leikinn
5. Ná aukalífum
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Forritun í Scratch
3. – 4. bekkur

Hugmyndir að frekari æfingum/verkefnum
•

Nemandi vinnur frjálst með þær aðgerðir sem voru kenndar og prófar sig áfram með teljara,
mælingar og viðbrögð við mælingum. Nemendur geta sýnt afraksturinn með skjávarpa.

•

Nemandi gerir viðbætur við leikinn sem sýndur er í myndböndunum. Dæmi um atriði sem nemandi
ætti að geta bætt við eru:

•

*

Bæta við viðbrögðum þegar leikmaður kemst að galdrahattinum. T.d. stig, tónlist, myndbrellur,
texti.

*

Bæta við fleiri andstæðingum.

*

Bæta við fleiri ávöxtum sem gætu haft annars konar afleiðingar en appelsínan. T.d. breytt útliti
á leikmanninum.

Nemandi vinnur að ákveðinni tegund af leik/verkefni þar sem notaðar eru þær aðgerðir sem búið
er að fara í. Dæmi:
*

Spurningaleikur. Ein og ein spurning birtist í einu. Hver spurning er með þrjú möguleg svör sem
standa fyrir neðan. Hvert svar er merkt með bókstaf. Ef notandi smellir á réttan bókstaf fær
hann stig, sem birtast á skjánum og ný spurning kemur. Ef hann smellir á rangan bókstaf fær
hann engin stig en nýja spurningin kemur. Gott er að byrja með þrjár spurningar og bæta svo
frekar við.

*

Skotleikur. Leikmaður stjórnar einhverjum hlut sem er staðsettur niðri við jörðina. Uppi eru
t.d. blöðrur eða stjörnur sem færast fram og til baka. Þegar smellt er á ákveðinn takka á
lyklarborði skýst elding úr hlutnum. Markmiðið er að hitta blöðrurnar og leikmaður fær stig
yfir hverja blöðru sem hann hittir.

Námsmat
Atriði

Gekk vel

Búa til teljara
Færa leikmann á byrjunarreit
Athuga stöðu á teljara/lífum
Enda leikinn
Ná aukalífum
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Gekk þokkalega Gekk illa

Forritun í Scratch
3. – 4. bekkur

Verkefni 3
Fimm myndbönd, samanlagður áhorfstími er um það bil 13 mínútur.
Í þessum kafla er sýnt hvernig nemandi getur sótt myndir og hljóð af tölvunni sinni eða búið til
sínar eigin myndir og hljóð til að nota í Scratch.

Viðfangsefni
1. Sækja teikningar fyrir bakgrunn eða búning af tölvu

2. Búa til eigin bakgrunn

3. Búa til eigin búninga

4. Lesa inn á hljóð

5. Vinna með hljóð
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Forritun í Scratch
3. – 4. bekkur

Hugmyndir að frekari æfingum/verkefnum
•

Nemandi sækir teikningar og hljóð af tölvunni sinni til að nota í verkefni að eigin vali.

•

Nemandi vinnur býr til sögu eða leik eftir eigin hugmynd og notar til þess eigin teikningar og
hljóð.

•

Nemandi býr til nýja búninga á leikmann, andstæðing og leikmuni í leikjum sem hann hefur gert
áður.

•

Nemandi bætir upplestri við sögur, brandara og spurningaleik sem hann hefur gert áður.

•

Nemandi býr til hreyfimynd úr spítukarlateikningum.

•

Nemendur vinna saman að því að búa til lengri teiknimyndasögu. Semja handrit til að styðjast við,
setja upp kafla og skipta með sér verkum varðandi upplestur og búningagerð.

Námsmat
Atriði

Gekk vel

Sækja teikningar af tölvu
Búa til eigin bakgrunn
Búa til eigin búning
Lesa inn hljóð
Vinna með hljóð

16

Gekk þokkalega Gekk illa

