
 

 

 

 

 

EARLY kennsluáætlun - kynnast Sphero með kubba forritun 

   

Viðfangsefni: Sphero bolti –kynnast Sphero með kubba forritun. 

Markmið:  

Nemendur læra að: 

- þrói sig áfram með Sphero Edu forritinu 
- stilla Sphero af frá upphafspunkti  
- forrita vélmennið með kubbum 
- skipuleggja og framkvæma leið 
- skilja gráður með hjálp frá gráðuboga 
- skilja tengsl milli hraða, tíma og fjarlægðar 
- nota eins fáa kubba og kostur er 

   



Færni nemenda sem þróast á meðan á vinnu stendur. (Aðalnámsskrá grunnskóla → ) 

Við lok 4.bekkjar getur nemandi: 

- gert sér grein fyrir ólíkum aðferðum við notkun á ýmsum tæknibúnaði 
- nýtt upplýsingatækni og forrit við uppbyggingu einfaldra verkefna 
- nýtt hugbúnað/forrit við framsetningu á einföldum tölulegum gögnum 
- notað hugbúnað/forrit við miðlun þekkingar á einfaldan hátt 
- áætlað og mælt ólíka mælieiginleika, s.s. lengd, flöt, rými, þyngd, tíma og hitastig stöðluðum mælitækjum og notað viðeigandi 

mælikvarða 

Markhópur: byrjendur og nemendur á miðstigi.  

Aldur nemenda / Skólastig: frá 10 ára - (5.bekkur) 

Number of pupils: hámark 20 

 

Lengd (áætlaður tími/fjöldi kennslustunda): 3 x 45 minutes 

Forsendur verkefnis (nauðsynlegur búnaður og rafrænar upplýsingar):   

- spjaldtölvur eða önnur snjalltæku sem hafa Sphero Edu forritið niðurhlaðið   
- Sphero boltar  
- blöð og litir  
- gott gólfpláss  
- keilur eða samskonar hlutir  
- nákvæmur upphafspunktur 
- límband 

   



Kynning á kennsluáætluninni (ásamt. mögulegum hugbúnaði, aðrir valkostir og áhættuþættir): 

- það er hagkvmast að vinna í pörum eða að hámarki fjórir nemendur saman.  
- það er einnig hagkvæmast að nemendur vinni í sama hópi allt verkefnið.  
- Sphero boltinn er endingargóður en ekki keyra hann niður tröppur eða á vegg af miklum hraða.  

 

Áður en vinna hefst (undirbúningur kennara): 

- sjá til þess að snjalltæki og Sphero hafi fulla hleðslu áður en kennsla hefst 
- skipta nemendum í skynsamlega hópa 
- sjá til þess að nemendur hafi gott rými til að athafna sig 
- skipta rýminu niður í jafnmörg hólf og nemendahópar  
- safna saman öllum gögnum og hafa tilbúin 

 

 

 

 

 

 

   



Meginhluti áætlunarinnar (fjöldi kennslustunda 3): 

 

1. kennslustund 
- Undirbúningur: búðu til einfalda braut fyrir hvern hóp. 
- Einnig er hægt að útfæra þessa kennslustund þannig og nota borð- og stólfætur sem hindranir.  

 

1. Taktu snjalltæki og opnaðu Sphero Edu forritið, notaðu gestaaðgang og tengstu Sphero. 
2. Bættu við nýju verkefni, skýrðu það og veldu forritunarmöguleika.  
3. Láttu nemendur forrita Sphero í kringum brautina sem búið var að undirbúa. Einbeittu þér að hreyfiskipunum fyrst. Notaðuu 

innbyggða gráðubogann.  
4. Leyfðu nemendum að gera litlar breytingar á brautinni. Forrita upp á nýtt.  
5. Námsmat fyrir kennslustundina.  

Til dæmis: 

○ Hvað lærðuð þið í dag?  
○ Hvað var krefjandi? 
○ Hvað viljið þið læra næst?  

 

2. kennslustund 
Undirbúningur:  

- Í þessari kennslustund þarf meira gólfpláss, til dæmis íþróttasal.  
- Skiptu rýminu í hólf og gefðu hverjum hópi sitt pláss.  



 

 

1. Leyfðu nemendum að teikna upp sína eigin braut á blað. Skipuleggðu hljóð og ljós í forrituninni.  
2. Settu brautina saman og forritaðu hana, sýndu kennaranum. Það er mikilvægt að fyrirmæli um að Sphero byrji alltaf á sama 

upphafspunkti séu skýr. Ef tími er til: leyfðu hópunum að skiptast á og forrita hvers annars brautir.  
3. Námsmat fyrir kennslustundina.  

Dæmi 

○ Hvað lærðuð þið í dag? 
○ Hvað var krefjandi? 
○ Hvað mynduð þið gera öðruvísi? 
○ Hvað viljið þið læra næst?  

 

3.kennslustund 
Tillögur að næstu kennslustundum:  

 

A. Keyra einn meter í mismunandi áttir með því að breyta hraða og tíma í hreyfiskipunum. Nota mælilímband sem fylgir með í 
hleðslutöskunni.  



 

B. Gefðu nemendum verkefni að 1. búa til völundarhús. 2. Stækka það og líma á gólf. 3. Forrita Sphero og koma honum í 
gengum völundarhúsið.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Námsmatsform 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1mdKQZC_QJ2yad4cRzk25vq2eMyEjzcYMw0Bhr6kq0gI/edit?usp=sharing


 

Samantekt (þekking, færni, skilningur): 

1. Nemendur munu vita: 
● Það mikilvægast við það hvernig Sphero er forritaður með kubbum 

2. Nemendur mun geta: 
● kannað Sphero Edu forritið 
● fært Sphero í mismunandi áttir(keyra og teikna) 
● unnið saman með öðrum nemendum 
● metið eigin vinnu 

3. Nemendur munu skilja: 
● hvernig vélmennið hreyfist á mismunandi hraða  
● hvernig Sphero bregst við mismunandi skipunum í forritinu 
● muninn á hlutföllum milli teikningar og raunverulegrar stærðar á braut sem lögð er á gólf.  

 

 


