
Líffræðilegur fjölbreytileiki og ljóstillífun

Bland í Borgó - 8. bekkur

Í þessu verkefni lærir þú um líffræðilegan
fjölbreytileika og ljóstillífun. Svarar spurningum og
horfir á myndbönd tengt efninu.

Lesið texta um náttúrufræði sér til gagns,
umorðað hann og túlkað myndefni honum
tengt.
Beitt algengustu hugtökum og heitum í
náttúrugreinum unglingastigsins.

Unnið sjálfstætt og tekið ábyrgð á eigin
námsframvindu.
Nýtt hugbúnað/forrit og önnur gögn við
upplýsingaleit
Nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu,
hljóðvinnslu og gerð myndbanda.

 
Náttúrugreinar

 
Upplýsinga- og tæknimennt

Viðmið um árangur

Hæfniviðmið

Ég get svarað grunnspurningum
um líffræðilegan fjölbreytileika.
Ég skil og get útskýrt hvað
ljóstillífun er.
Ég veit hvað plöntufruma er, skil
uppbyggingu hennar og þekki
hennar helstu líffæri.  

 

 Skylduverkefni



Svörin er að finna í lestextanum og í myndbandinu. Það má
líka nota aðrar leiðir til að finna svörin.

Svaraðu eftirfarandi spurningum

Líffræðilegur fjölbreytileiki og ljóstillífun

Rafbók Lífheimurinn. Ýttu HÉR

Lestu bls. 10 - 14 í Lífheiminum

Myndbandið er undir líffræði. Ýttu HÉR!

Horfðu á myndbandið ,,Hvað er lífbreytileiki"

Hversu lengi hafa lífverur verið á
jörðinni?
Hvar halda menn að fyrstu
lífverurnar hafi lifað?
Hvað er líffræðilegur
fjölbreytileiki og hvers vegna
skiptir hann máli?
Nefndu hópana fimm sem að allar
lífverur eru flokkaðar í

Lesið, horft og svarað
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Bland í Borgó - 8. bekkur

Þú getur líka hlustað á
bókina: Lífheimurinn

 Skylduverkefni

Afurð: Skjöl, myndbönd, podcast......
 skilað á onenote

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/lifheimurinn/
https://www1.mms.is/twig/
https://mms.is/namsefni/lifheimurinn-hljodbok


Rafbók Maður og náttúra. Ýttu HÉR
Rafbók Lífheimurinn. Ýttu HÉR
Aflaðu þér upplýsinga á netinu
(Ljóstillífun/photosynthesis)

Lestu bls. 6-7 í Maður og náttúra og bls. 7 og bls. 57
í Lífheimurinn

Horfðu á myndbönd - ,,klikkaðu" á myndirnar
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Skrifa skjal, taka upp útskýringar á myndband, gera
myndasögu, podcast.......

Útskýrðu í einföldu máli - hvað er ljóstillífun?

Bland í Borgó - 8. bekkur

Þú getur líka hlustað á
bækurnar: Lífheimurinn
                         Maður og náttúra

Skylduverkefni

Afurð: Skjöl, myndbönd, podcast......
 skilað á onenote

Líffræðilegur fjölbreytileiki og ljóstillífun

https://www.youtube.com/watch?v=C1_uez5WX1o
https://www.youtube.com/watch?v=dJcGH_ew3I4
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/madurognattura/
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/lifheimurinn/
https://mms.is/namsefni/lifheimurinn-hljodbok
https://mms.is/namsefni/madur-og-nattura-hljodbok

