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NÁTTÚRUGREINAR

SEL Líffræði 8. bekkur

Kennarar: Ólafur B. Lárusson; Valgerður Johnsen 8

Lýsing

LÍFFRÆÐI - LÍFVERUR. Nemendur kynnast líffræðilegum fjölbreytileika jarðar, hvernig lífverur eru flokkaðar í hópa eftir 
skyldleika og helstu einkenni ólíkra hópa lífvera. 

Markmið:

Í líffræði í 8. bekk er lögð áhersla á að nemendur þrói með sér þekkingu og skilning, í samræmi við hæfniviðmið 
Aðalnámskrár grunnskóla, á:
•         líffræðilegum fjölbreytileika.
•         helstu einkennum ólíkra hópa lífvera.
•         hvernig lífverur eru flokkaðar í hópa. 

Auk þess er rík áhersla lögð á lykilhæfni Aðalnámskrár sem reyna helst á fjölbreytt vinnubrögð og verkefni og hæfni 
nemenda til sköpunar, samvinnu, gagnrýnnar hugsunar og fjölbreyttrar og ábyrgrar upplýsingaöflunar, sem endurspeglast í 
kennsluaðferðum greinarinnar.

Námsefni:

Kennslubókin Lífheimurinn og ítarefni kennara.

Kennsluaðferðir:

Í náttúrufræði er mikil áhersla lögð á fjölbreyttar kennsluaðferðir, vinnubrögð og verkefnavinnu. Nemendur vinna ýmist 
einstaklings- eða hópverkefni. Verkefnavinnan mun reyna á frumkvæði og sköpun nemenda þar sem ætlast er til að 
nemendur temji sér sjálfstæð vinnubrögð og beri ábyrgð á eigin námi.

Námsmat:

Námsmat birtist reglulega inni á mentor þar sem hæfniviðmið eru metin jafnt og þétt.
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

SEL Náttúrugreinar 8.b. 2019-2020 - Vinnubrögð og færni

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

 Skipt með sér verkum í hópverkefnum og tekið virkan þátt við úrlausn þeirra.

 Borið ábyrgð á eigin námi, gögnum og skilaverkefnum.

 Tekið virkan þátt í umræðum.

 Sýnt frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

 Farið eftir fyrirmælum við úrlausn verkefna.

SEL Náttúrugreinar 8.b. 2019-2020 - Líffræði - Lífverur

 Skilið algeng hugtök 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.


