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Tími Helstu markmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 

1 Að nemendur kynnist 
heimilisfræðistofunni.  
Að nemendur kunni að þvo 
sér um hendurnar.  
Að nemendur þekki reglur 
heimilisfræðistofunnar.  
 
 

Heimilisfræðistofan kynnt 
fyrir nemendum og farið yfir 
reglur sem gilda í 
heimilisfræði. Rætt um 
hreinlæti og mikilvægi þess. 
Sýnikennsla í handþvætti.  
Kennari býr til töfradrykk 
með hjálp nemenda. 

Uppskrift á bls. 11 í Gott og 
gaman.  
Heimilisfræði 2 bls. 3-4. 

Símat sem byggist á virkni 
nemenda, vinnubrögðum og 
hversu vel þeir fylgja 
fyrirmælum kennarans. 

2 Að nemendur kynnist helstu 
eldhúsáhöldunum og 
hvernig á að ganga um þau. 
Að nemendur átti sig á þeim 
hættum sem geta leynst í 
eldhúsinu. 
Að nemendur kynnist helstu 
mælitækjunum sem notuð 
eru í eldhúsinu.  
 

Nemendur kynnast helstu 
eldhúsáhöldunum, hvernig 
er gengið um þau og hvar 
þau eru geymd.  
Umræða um hættur í 
eldhúsinu.  
Nemendur æfa sig í að nota 
desílítramál og mæliskeiðar. 
Nemendur búa til kexpítsur.  

Uppskrift á bls. 24 í Gott og 
gaman.  
Gott og gaman bls. 4-5. 

- 

3 Að nemendur kunni að 
skiptast á. 
Að nemendur kynnist því 
hvernig gersveppurinn 
virkar. 
Að nemendur þjálfist í að 
baka með geri. 

Umræður gersveppinn.  
Nemendur baka 
sesamstangir. 
 

Uppskrift á bls. 16 í 
Heimilisfræði 2. 

- 

4 Að nemendur kynnist 
fæðuhringnum og tilgangi 
hans. 
Að nemendur átti sig á 
mikilvægi fjölbreyttrar fæðu. 

Kynning á fæðuhringnum.  
Umræður um fjölbreytta 
fæðu og hvers vegna hún er 
mikilvæg. 

Gott og gaman bls. 14-15. 
Uppskrift á bls. 15 í sömu 
bók. 

- 
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Nemendur útbúa 
brauðsneið með áleggi úr 
öllum flokkum 
fæðuhringsins. 
 

5 Að nemendur fræðist um 
hollustu ávaxta.  
Að nemendur séu opnir fyrir 
því að smakka nýja hluti. 
Að nemendur þjálfist í að 
nota hníf. 
 
 

Fræðsla og umræður um 
ávexti. Nemendur rifja upp 
að ávextir eru einn flokkur 
fæðuhringsins. 
Nemendur spreyta sig á að 
skera ávexti og búa til einfalt 
ávaxtasalat með jógúrtsósu. 
 

Gott og gaman bls. 22-24. 
Uppskrift frá kennara. 

- 

6 Að nemendur fræðist um 
kalk og hvernig það nýtist 
líkamanum.  
Að nemendur þekki hvaða 
fæða er slæm fyrir 
tennurnar. 
 
 

Nemendur læra um tennur, 
tannburstun, kalk og 
mjólkurvörur. 
Nemendur vinna verkefni 
um tannheilsu. 
Kennari býr til mjólkurdrykk 
með hjálp nemenda. 
 

Gott og gaman bls. 18-21. 
Uppskrift á bls. 21 í sömu 
bók. 

- 

7 Að nemendur fræðist um 
hollustu grænmetis. 
Að nemendur æfist í að 
smakka nýja hluti og vera 
opin fyrir því. 
 
 

Nemendur rifja upp að 
grænmeti er einn flokkur 
fæðuhringsins og læra um 
hollustu grænmetis. 
Grænmetisleikur. 
Nemendur búa til ídýfu til að 
borða með grænmetisbitum. 

Gott og gaman bls. 26-27. 
Uppskrift á bls. 27 í sömu 
bók. 

- 

8 Að nemendur geti gert 
einfaldan greinarmun á hollu 
og óhollu. 
 
 

Umræða um hollan og 
óhollan mat og sykur. 
Nemendur búa til 
kókoskúlur. 
 

Uppskrift frá kennara. - 
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