
 

 

 

 

 

EARLY Kennsluáætlun 

 

  

  

Viðfangsefni: : Light waves and sound waves 

Markmið: Nemendur hugsi og þjálfi tæknilausnir… 

- hugsi um muninn á ljósbylgju og hljóðbylgju 
- finni viðeigandi tæknilega hluti til tilrauna 
- forritil Lego EV3 
- búa til vélmenni til tilrauna 
- prófi vélmenni og forrit 
- fái hagnýta reynslu með samvinnu í pörum. 

Færni nemenda sem þróast á meðan á vinnu stendur. (Tenging við 
Aðalnámsskrá grunnskóla → ) 

- Óhlutbundin eðlisfræðileg fyrirbæri 
- Ný orð, rafsegulbylgjur, tíðni, uppruni, forrit 
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- Tæknibúnaður: stjórnunareiningar, skynjari, hátalari, forrit 
- Samvinna, deila hugmyndum. 
- Þróa eitthvað nýtt, framlengja hugmyndir út á næsta stig. Hugræn reynsla og sérþekking í daglegu lífi. 

 

Þeir námsþættir sem þjálfaðir eru í verkefninu eru eftirfarandi: 

Nemendur... 

● finna upplýsingar frá mismunandi stafrænum heimildum; 
● nota stafrænar upplýsingar til að smíða nýja þekkingu; 
● nota mismunandi stafræna tækni með aðstoð kennarans; 
● nota og tengja mismunandi tæki til innflutnings og útflutnings á stafrænum upplýsingum. 
● nota stafræna tækni á öruggan hátt í því skyni að vernda tæki, efni, persónuleg gögn og friðhelgi í stafrænu umhverfi. 

 

Markhópur: 7 - 9 bekkur 

Aldur nemenda: 14 - 16 ára 

Fjöldi nemenda: Í pörum (fer eftir fjölda Lego EV3) 

Lengd verkefnis(áætlaður tími/fjöldi kennslustunda): 45 - 90 min 

Forkröfur(nauðsynleg kennslugögn og netlausnir):  

- Lego EV3 Mindstorm Kit, litaskynjari 
- tölva til forritunar 
- 7 mismunandi litir af pappír sem gefur 7 mismunandi niðurstöður með litskynjara. 
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Kynning á áætluninni (þ.m.t möguleg forrit, valkostir og áhættur): 

 

- Búa til vél sem breytir mismunandi ljósbylgjun yfir í mismunandi hljóðbylgjur.  
- Greina hvar slík vél gæti nýst og útfærð til verklegra nota. 

 

Áður en verkefnið byrjar (undirbúningur kennara): 

- Áður en byrjað er ætti að ræða við nemendur um ljósbylgjur og hljóðbylgjur og eðli þeirra. 
- Hver gæti verið uppspretta mismunandi ljósbylgna? 
- Velja ætti mismunandi lituð blöð þannig að litskynjarinn skili mismunandi árangri með hvert og eitt af sjö blöðunum. 

 

Meginhluti áætlunarinnar (fjöldi kennslustunda /mælt með 3-5): 

  

- Opin umræða um ljósbylgjur, hljóðbylgjur og mögulegar heimildir. Umræða um skynjara til að ákvarða ljósbylgjur. 
- Horfið á myndband - https://youtu.be/8hHJ3oXClO0 
- Nemendur setja saman Lego Ev3 með nauðsynlegum búnaði. Hvert par er með sjö pappírsblöð í mismunandi litum. 
- Tengið Lego EV3 við tölvu með Bluetooth og finndu út hvernig litaskynjarinn bregst við litblöðunum. 
- Byrjaðu að forrita þannig að fyrir hvern lit býr Lego EV3 til mismunandi hljóðtíðni. 
- Prófið hvernig róbótinn virkar og vinnur. 
- Reyndu að búa til tónlist. Veldu viðeigandi hljóðstyrk svo allir geti unnið ótruflaðir í skólastofunni. 
- Greining: Hvar getur svona litagreining komið að notum? 
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Samantekt (þekking, hæfni, skilningur): 

 

● Nemandi öðlist betri skilning á því sem aðgreinir ljósbylgju og hljóðbylgju. 
● Nemendur geta mælt mismunandi ljósbylgjur og gert mismunandi hljóðtíðni á verklegan hátt. 
● Nemendur læra hvernig á að tengja Lego EV3 við tölvuna. 
● Nemendur þjálfa hæfileika sína til að forrita. Aðföng á móti framleiðslu. 
● Nemendur geta hugsað um nýjar tæknilausnir. 
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