Vísindadagar
4. og 5. desember 2014
Dagskrá fimmtudags:

Dagskrá föstudags:

Ávaxta- og grænmetishlaðborð - Gryfjan kl. 7:50 - 10:30
Alltaf í hollustunni! Kíktu við og gríptu með þér ávöxt og grænmeti fullt af vítamínum og orku.

Ávaxta- og grænmetishlaðborð - Gryfjan kl. 7:50 - 10:30
Alltaf í hollustunni! Kíktu við og gríptu með þér ávöxt og grænmeti fullt af vítamínum og orku.

Setningarathöfn - hátíðarsalur (Gryfjan) kl. 8:10 - 8:25
Viðburðir sem verða allan daginn eða stóran hluta úr degi (með hléum miðað við stundatöflu)
Sérðu það sem ég sé? - stofa 12 kl. 8:30 - 13:30
Taktu þátt í stórskemmtilegri sálfræðitilraun í boði nemenda í SÁL103. Þátttakendur athugið að
það sem fer fram inni á tilraunastofunni er hernaðarleyndarmál þar til niðurstöður hafa verið
birtar! Þær verða birtar á töflunni í stofu 12 kl.14:00.
Komdu á tímaflakk! - Gryfjan kl. 8:30 - 14:30
Komdu með okkur á tímaflakk í gegnum hártískuna. Hárið hefur breyst mikið um tíðina og við
stelpurnar í hárinu ætlum að taka þig í smá ferðalag með okkur aftur í tímann og sýna hvernig
tískan hefur þróast.
Læðan! - Gryfjan allan daginn
Rafmagnsbíllinn Læðan verður til sýnis. Nemendur í Fab lab áfanganum skreyttu Læðuna sérstaklega fyrir vísindadaga!
Opið hús í verkmenntahúsi - verkmenntahús kl. 8:30 - 14:30
Verkmenntanemar kynna verkefni haustannar. Keyrðar verða vélar og annar búnaður í vélasal.
Nemendur og gestir vísindadaga geta prófað hin ýmsu tæki, t.d. suðu, rennismíði, að gangsetja
vélar o.fl.

Viðburðir sem verða allan morguninn frá 08:00 - 12:30 (með
hléum miðað við stundatöflu)
Læðan! - Gryfjan allan morguninn
Kíktu út á bílastæði og sjáðu rafmagnsbílinn Læðuna sem nemendur Fab lab áfanganum skreyttu sérstaklega fyrir vísindadaga!
Hversu vel kannt þú uppeldisfræði? - Gryfjan
Þú kemst að því með því að spila uppeldisfræðispilið sem nemendur úr UPP 103 bjuggu til.
Hversu vel kannt þú sálfræði? - Gryfjan
Þú kemst að því með því að spila sálfræðispilið sem nemendur úr
SÁL 103 bjuggu til.
Önnur sýn á lífverur og líffæri - stofa 16
Hér getur þú skoðað lífverur í víðsjá og smásjá, og þuklað á
köppunum þeim Beinteini bljúga og Helga magra með aðstoð
nemenda og kennara!
Vísindagetraun! - Gryfjan
Taktu þátt í vísindagetraun! Áhugaverð verðlaun í boði!

Áhugamálin mín! - Gryfjan kl. 9:10 - 14:30
Nemendur úr Lífsleikni 103 kynna áhugamálin sín.

08:05 - 09:00

Vísindagetraun! - Gryfjan kl. 8:30 - 14:30
Taktu þátt í vísindagetraun! Áhugaverð verðlaun í boði!

Eðlisfræðitilraunir - stofa 17
Nemendur í eðlisfræði 103 kynna tilraunir sínar.

Sýning á ýmsum verkefnum - Gryfjan kl. 8:30 - 14:30
Ýmis verk nemenda úr áföngunum UPP 103, SÁL 103, og SÁL 303 verða til sýnis í sýningarbás

Íslenska 503 - stofa 9
Nemendur úr ÍSL 503 kynna verkefni sín.

09:10—10:05

09:10—10:05

Leggðu heiminn að fótum þér! - stofa 17 kl. 9:10 - 10:05
Nemendur í Landafræði 103 kynna verkefni sín um borgir, ár og orku.

Eðlisfræðitilraunir - stofa 17
Nemendur í eðlisfræði 103 kynna tilraunir sínar.

Verklegar æfingar í NÁT 123 - stofa 14 kl. 9:10 - 10:05
Nemendur úr Náttúrufræði 123 kynna niðurstöður úr verklegum æfingum.

Íslenska 103 - stofa 9
Nemendur úr ÍSL 103 kynna verkefni sín. Hér getur þú skoðað
veggspjöld, hlustað á fyrirlestra og horft á frumsýningu stuttmyndarinnar Bjarna-Dísa

Hvað veist þú um geðraskanir? - Gryfjan kl. 9:10 - 10:05
Nemendur úr SÁL 303 dreifa kynningarbækling sem þeir útbjuggu um geðraskanir. Ef þú missir
af þeim getur þú nálgast bæklinginn á sýningarbás í gryfjunni
10:30-11:25

Uppeldisfræði - stofa 12
Nemendur kynna eftirfarandi verkefni: (1) Ólátagarður, (2) grunnþættir menntunar í kennslustund á leikskóla.

Eðlisfræðitilraunir - stofa 9 kl.10:30 - 11:25
Nemendur í Eðlisfræði 203 kynna tilraunir sínar.

10:30-11:25

Verklegar æfingar í NÁT 123 - stofa 14 kl.10:30 - 11:25
Nemendur úr Náttúrufræði 123 kynna niðurstöður úr verklegum æfingum.

Eðlisfræðitilraunir - stofa 17
Nemendur í eðlisfræði 103 kynna tilraunir sínar.

Bygging og starfsemi miðtaugakerfis er áhugaverð! - stofa 17 kl.10:30 - 11:25
Nemendur í líffæra- og lífeðlisfræði (LOL103) kynna verkefni sín um byggingu og starfsemi
taugakerfisins.

Íslenska 103 - stofa 9
Nemendur úr ÍSL 103 kynna verkefni sín. Hér getur þú skoðað
veggspjöld, hlustað á fyrirlestra og horft á frumsýningu stuttmyndarinnar Bjarna-Dísa

11:35-12:30
Verklegar æfingar í NÁT 123 - stofa 14 kl. 11:35 - 12:30
Nemendur úr Náttúrufræði 123 kynna niðurstöður úr verklegum æfingum.
Eðlisfræðitilraunir - stofa 9 kl. 11:35 - 12:30
Nemendur í Eðlisfræði 203 kynna tilraunir sínar.
Allt smátt og stórt í lífríkinu á sinn sess - stofa 17 kl. 11:35 - 12:30
Nemendur í líffræði (NÁT103) kynna verkefni sín um flokkun lífvera.
Eftir 13:05
Hvað leynist í erfðaefninu? - stofa 17 kl. 13:05-14:00
Nemendur í erfðafræði (LÍF203) kynna verkefni sín um erfðasjúkdóma.
Veitingar / kaffi - Gryfjan kl. 14:10 - 15:05
Kvikmyndasýning í umsjá nemendafélags - Gryfjan kl. 20:00

Félagsfræði 313 - stofa 12
Nemendur kynna eftirfarandi verkefni: (1) Hvaðan koma hlutirnir
sem við notum og hvert fara þeir? (2) Þúsaldarmarkmið
Sameinuðu þjóðanna, markmið 1
11:35 - 12:30
Verðlaunaafhending! - Gryfjan
Verðlaun verða veitt fyrir besta verkefni vísindadaga og vísindagetraunina. Einnig verður dregið í happdrættinu!
13:05 - 15:00
Tölvuleikir - ýmsar stofur
Prófaðu hina ýmsu tölvuleiki! Viðburður í umsjá nemendafélags.

