
GARÐASKÓLI 2018-2019 
NÁMSÁÆTLUN Í EÐLISFRÆÐI – 10. BEKKUR   

 

 

Lýsing á námi og kennslu í Garðaskóla er sett fram af kennurum til að koma á framfæri til nemenda 

markmiðum með þeim verkefnum sem unnin eru í skólanum. Viðfangsefni miðast við kröfur 

Aðalnámskrár grunnskóla. Hér er lýst þeirri hæfni sem nemendur eiga að ná á árinu og hvernig 

viðfangsefni þeir glíma við til að ná settum viðmiðum. Námsáætlunin gefur upplýsingar um þá 

leiðsögn og námsmat sem nemendum er gefið í námsgreininni. Námsáætlunin er lifandi skjal og birt 

með fyrirvara um breytingar. 

 

Skóladagatal Garðaskóla má nálgast á vef skólans: http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/  

 

Upplýsingar um heimanám og verkefni hverrar viku má nálgast á Innu. Nemandi ber ábyrgð á eigin 

námi og að standa skil á þeim þáttum sem teknir eru til námsmats. Ef nemandi missir úr kennslustund 

þarf hann að afla sér upplýsinga um heimavinnu og afla þeirra gagna sem þörf er á. Ef nemandi skilar 

ekki tilteknum þætti til námsmats getur það þýtt að lokamat geri ekki rétta grein fyrir hæfni hans. 

 

Læsi til náms: Aðalnámskrá talar um vísindalæsi, þ.e. getu nemandans til að lesa texta um 

náttúrufræði, nota hugtökin sem þar eru og setja þau í samband við náttúruna, tækni, samfélagið og 

manngerð fyrirbæri. 

Kennari: Þorkell Jóhannsson 

Nánari upplýsingar og gögn tengd náminu eru aðgengileg í Innu, t.d. hæfniviðmið og/eða 

lykilhæfniviðmið sem unnið er með í áfanganum, matskvarðar, gátlistar, verkefni o.fl. 
 

Vika 34 - 39       22.08-24.09     

Hæfniþáttur: 

Upprifjun á 

aflfræði, 

eðlismassa o.fl 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Eðlisfræði 2. Bls. 6 – 57  og 90 - 108 

Verkefni frá kennara.   

Tilraunir – Tímriti ,  Eðlismassi sands 

 

Námsmat: 

Próf. Mat á skýrslum og 

verkefnum 

 

 

 

Vika 40 - 43    24.09-25.10            

Hæfniþáttur: 

Varmaorka og 

veður 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Eðlisfræði 1. Bls.64 – 95 

Tilraunir – 

Þeginn varmi – gefinn varmi 

Eðlisvarmi   

Námsmat: 

Próf. Mat á skýrslum og 

verkefnum 

 

 

 

 

 

 

 

http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/


GARÐASKÓLI 2018-2019 
NÁMSÁÆTLUN Í EÐLISFRÆÐI – 10. BEKKUR   

 

Vika 44 - 46    29.10 – 14.12  

Hæfniþáttur: 

Bylgjur og hljóð 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Eðlisfr. 1. Bls. 40 - 63 

 

Námsmat: 

Próf. Mat á skýrslum og 

verkefnum 

 

 

 

 

 

Vika 1- 5 – 03.01-02.02  
         

Hæfniþáttur 

Efnafræði- 

upprifjun 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Rifjuð upp efnafræði úr bókinni 

Efnisheimurinn með smá viðbótum. 

 

Tilraun: Felling 

Námsmat: 

Próf. Mat á skýrslum og 

verkefnum 

 

 

 

 

Vika 6-9  04.02 – 01.03            

Hæfniþáttur: 

Kjarnorka 

 

 Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Eðlisfræði 3 bls. 6-39 

Námsmat: 

Próf og mat á verkefnum 

 

Vika 10 – l5  04.03 – 12.04         

Hæfniþáttur: 

Rafmagn 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Eðlisfræði 1. Bls 6 - 37 

Eðlisfræði 2. Bls 58 – 89 

Tilraunir: Rafrásir 

                 Rafseglar 

Námsmat: 

Próf. Mat á skýrslum og 

verkefnum 

 

 

 

 

Vika 17 – 20  23.04 – 15.05 

Hæfniþáttur: 

Rafsegulbylgjur 

Ljósið 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Eðlisfræði 1.  Bls 96 – 127 

 

 

Námsmat: 

Próf. Mat á skýrslum og 

verkefnum 

 

 


