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NÁTTÚRUGREINAR

Náttúrufræði 8. bekkur

Kennarar: Ólafur B. Lárusson 8

Lýsing

l

Líf - og efnisheimurinn. Helstu grunnþættir í líf ríki heimsins. Uppbygging og gerð efna, lotukerfið o.fl.

Markmið:

Náttúrugreinar skiptast í líffræði, eðlis- og efnafræði,  stjörnufræði og vistfræði. Unnið er samkvæmt hæfniviðmiðum 
aðalnámskrár grunnskóla.

Námsefni:

Lífheimurinn úr bókaflokknum Litróf náttúrunnar.

Efnisheimurinn eftir Hafþór Guðjónsson.

Kennsluaðferðir:

Innlegnir, leitaraðferðir,einstaklings - og hópavinna.

Námsmat:

Verkefni, kannanir og vinnubrögð eru metin út frá hæfniviðmiðum námsgreinarinnar. Nemendur fá upplýsingar í upphafi 
hvers verkefnis hvaða hæfniðviðmið verða metin hverju sinni og hvaða kröfur kennari gerir til nemenda. Hæfni nemenda er 
metin jafnt og þétt og matið birtist reglulega á hæfnikorti nemenda á mentor.
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

SEL Náttúrurfræði 8.b. - Vinnubrögð og færni

 Lesið texta í náttúrufræði sér til gagns og greint aðalatriði hans. 

 Borið ábyrgð á eigin námi, gögnum og skilaverkefnum.

 Miðlað þekkingu sinni á skýran hátt skriflega.

 Túlkað og útskýrt texta, gögn og myndir.

 Tekið virkan þátt í umræðum.

 Unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum.

 Unnið vel og farið eftir fyrirmælum.

 Miðlað þekkingu sinni á skýran hátt munnlega. 

 Beitt vísindalegum vinnubrögðum, s.s. tilraunum og athugunum á gagnrýninn hátt

SEL Náttúrurfræði 8.b. - Líffræði - Lífverur

 Skilið/beitt algengustu hugtökum varðandi lífverur.

 Þekkt nokkrar lífverur sem gagnast mönnum.

 Útskýrt hvernig umsvif mannsins ógna líffræðilegum fjölbreytileika.

 Þekkt hvernig lífverur eru flokkaðar í hópa eftir skyldleika og helstu einkenni þeirra.

 Útskýrt hvernig lífverur hafa þróast á jörðinni.

 Gert grein fyrir eigin athugunum á lífverum, hegðun þeirra og búsvæðum

 Þekkt nokkrar lífverur sem valda sjúkdómum. 

 Lýst mikilvægi líffræðilegs fjölbreytileika.

SEL Náttúrurfræði 8.b. - Efnafræði

 Skilið/beitt algengustu hugtökum efnafræðinnar.
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 Greint milli frumefna, efnasambanda og efnablanda.

 Útskýrt eiginleika sem aðgreina efni, s.s. eðlismassa, bræðslumark og suðumark.

 Lýst uppbyggingu frumeinda út frá lotukerfinu.

 Þekkt mismunandi ham efna.

 Greint milli efnabreytinga s.s.efnahvarfa, leysinga og hamskipta

 Framkvæmt og útskýrt tilraunir og athuganir, skv. hinni vísindalegu aðferð.

 Útskýrt uppbyggingu lotukerfisins.

 Þekki efnatákn frumefna, algengar sameindir og skilji efnaformúlur. 


