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

1 Að nemendur rifji upp reglur 
heimilisfræðistofunnar.  
Að nemendur átti sig á 
mikilvægi hreinlætis. 
 
 

Reglur heimilisfræði-
stofunnar rifjaðar upp og 
rætt um mikilvægi 
hreinlætis. 
Nemendur búa til kalt 
pastasalat. 

Uppskrift frá kennara. 
 

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

2 Að nemendur þjálfist í að 
steikja mat. 

Nemendur elda franskt 
eggjabrauð. 

Uppskrift frá kennara. 
 

- 

3 Að nemendur þjálfist í að 
nota ofn.  
Að nemendur þjálfist í 
gerbakstri. 

Nemendur baka 
slöngupylsur. 

Uppskrift á bls. 9 í 
Heimilisfræði 3.  

- 

4 Að nemendur þjálfist í 
notkun þeytara. 
Að nemendur læri um 
fæðuhringinn og mikilvægi 
þess að borða fjölbreytta 
fæðu. 

Umræður og verkefni um 
fæðuhringinn.  
Nemendur baka eggjakökur. 
 

Verkefni á bls. 25 í 
Heimilisfræði 3. 
Uppskrift á bls. 148 í Unga 
fólkinu og eldhússtörfunum.  
 

- 

5 Nemendur þjálfist í að elda 
úr hakki. 
Að nemendur læri að skipta 
jafnt á milli sín.  
Að nemendur geti farið eftir 
einföldum uppskriftum.  

Nemendur elda litlar 
kjötbollur. 
 

Uppskrift á bls. 10 í 
Heimilisfræði 3. 
 

- 

6 Að nemendur læri um 
matargerð áður fyrr.  
Að nemendur séu opnir fyrir 
því að smakka nýjan mat. 
 

Umræður um matargerð 
áður fyrr. 
Verkefni um matargerð í 
torfbæjum.  
Nemendur smakka 
þorramat. 

Verkefni á bls. 22 og 23 í 
Heimilisfræði 3. 

- 
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7 Að nemendur læri að þrífa 
eftir gerbakstur. 
Að nemendur skynji 
mikilvægi samvinnu. 

Nemendur baka 
slöngupitsur. 
 
 

Uppskrift á bls. 15 í 
Heimilisfræði 4. 

- 

8 Að nemendur átti sig á 
kostnaði við matarinnkaup. 
Að nemendur læri um  
mikilvægi þess að sóa ekki 
mat. 

Umræður og verkefni um 
kostnað við matarinnkaup.  
Nemendur búa til orkukúlur. 

Verkefni á bls. 21 í 
Heimilisfræði 3. 
Uppskrift á bls. ?? í ??? 

- 

9 Að nemendur læri að fara 
varlega í kringum eldavél. 
Að nemendur þjálfist í að 
búa til súpu. 

Nemendur elda 
regnbogasúpu. 
 

Uppskrift á bls. 5 í 
Heimilisfræði 3. 

- 

10 Að nemendur þjálfist í að 
baka á pönnu. 
 

Nemendur baka lummur. 
  

Uppskrift frá kennara. - 

11 Að nemendur þjálfist í að 
vaska upp og ganga frá eftir 
sig. 

Nemendur baka múffur með 
súkkulaðibitum.  

Uppskrift á bls. 17 í 
Heimilisfræði 3. 

- 

 


