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Skólaárið

Skólaárið 2022 - 2023

Helstu námsþættir vetrarins

Spegluð kennsla þar sem nemendur horfa á kennslumyndbönd á netinu heima hjá sér til undirbúnings og koma svo í skólann til að vinna 
verkefni. Bein kennsla og umræður í bland.

Bein kennsla þar sem kennari fer yfir efnið. Verkleg kennsla þar sem nemendur gera tilraunir og skrifa skýrslu. Kennsluforrit frá Sunflower 
Learning. Fræðslumyndir verða sýndar eftir þörfum.

Kennsluskipulag vetrarins með fyrirvara um breytingar

Lota 1. Frá skólabyrjun, 5 til 6 vikur. Eðlisfræði I 1.kafli. Unnið verður með rafhleðslur og hugtökin spenna, straumur og viðnám.

Lota 2. Frá byrjun október, 2 til 3 vikur. Eðlisfræði I 2.kafli. Unnið verður með hljóð, myndun þess, tónlist og skaðsemi hljóðs.

Lota 3. Frá lok október, 4 til 5 vikur. Eðlisfræði I 3.kafli. Unnið verður með hugtökin massi, rúmmál og eðlismassi. Einnig varma, veður og 
varmaorku.

Lota 4. Frá byrjun desember, 2 til 3 vikur. Eðlisfræði I 4.kafli. Unnið verður með ljós, endurkast ljóss, ljósbrot, sjóntæki og liti.

Lota 5. Frá byrjun janúar, 2 til 3 vikur. Stjörnufræði. Unnið verður með helstu hluta vetrarbrauta, sólkerfisins og reikistjörnurnar. Einnig um 
tunglið og áhrif þess á jörðina.

Lota 6. Frá lok janúar, 2 til 3 vikur. Lífheimurinn 1 og 2.kafli. Unnið verður með flokkun lífvera, bakteríur og veirur.

Lota 7. Frá lok febrúar, 4 til 5 vikur. Lífheimurinn 5.kafli. Unnið verður með helstu hópa plantna, einkenni þeirra og æxlun.

Lota 8. Frá byrjun apríl, 4 til 5 vikur. Lífheimurinn 6.kafli. Unnið verður með helstu hópa hryggdýra, einkenni þeirra og æxlun.

Lota 9. Frá miðjum maí, 2 til 3 vikur. Lífheimurinn 7.kafli. Unnið verður með atferli dýra.

Námsmat:

Fjölbreytt námsmat þar sem vinna nemenda er metin yfir veturinn. Kaflapróf (í skólanum og heima), Rafræn verkefni, skilaverkefni og önnur 
verkefni.

Námsgögn:

Eðlisfræði I

Sól tungl og stjörnur

Efni af vef og frá kennara

Lífheimurinn
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

AS Náttúrugreinar 9. bekkur 2020 - 2023 - Lykilhæfni

 farið eftir fyrirmælum og nýtt tímann vel

 tekið þátt í umræðum og hlustað á aðra

AS Náttúrugreinar 9. bekkur 2020 - 2023 - Gildi og hlutverk vísinda

 útskýrt hugtökin rafstraumur, rafspenna, viðnám og stöðurafmagn

 þekkt einkenni reikistjarnanna í sólkerfinu, geti sagt frá helstu tunglum og einkennum sólstjarna

 þekkt helstu hópa plantna og geti útskýrt hvernig þær fjölga sér 

 útskýrt hugtökin tónn og hljóðstyrkur.

 þekkt þau áhrif sem tunglið hefur á jörðina og hvernig það birtist á jörðinni

 þekkt helstu hópa hryggdýra og sérkenni þeirra

 útskýrt hugtökin massi, eðlismassi, varmi, varmaflutningur og hitaþensla.

 þekkt og geti útskýrt helstu eiginleika ljóss

AS Náttúrugreinar 9. bekkur 2020 - 2023 - Að búa á jörðinni

 lesið og útskýrt veðurkort

AS Náttúrugreinar 9. bekkur 2020 - 2023 - Náttúra Íslands

 þekkt tvínafnakerfið og geti útskýrt flokkun lífvera


