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

1 Að nemendur kunni að 
ganga vel um 
heimilisfræðistofuna.  
Að nemendur læri um 
mikilvægi hreinlætis. 
Að nemendur átti sig á 
helstu hættum í eldhúsum. 
Að nemendur þekki helstu 
eldhúsáhöldin. 

Farið yfir reglur 
heimilisfræðistofunnar og 
mikilvægi hreinlætis. 
Fræðsla, umræður og verkefni um 
ávexti og grænmeti.  

Valin verkefni á bls. 10-20 í 
Gott og gagnlegt 1. 

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

2 Að nemendur þekki 
hlutverk gers í bakstri. 

Upprifjun á gerbakstri. 
Nemendur baka gulrótabollur. 

Uppskrift á bls. 37 í Gott og 
gagnlegt 1. 

- 

3 Að nemendur læri um 
neytendafræði. 
Að nemendur þekki leiðir til 
að vernda umhverfið. 

Fræðsla, umræður og verkefni um 
sjálfbærni, neysluvenjur og 
umhverfisvernd. 

Verkefni á bls. 33 í Gott og 
gagnlegt 1 og á bls. 20 í 
Gott og gagnlegt 2. 

- 

4 Að nemendur þjálfist í að 
nota vöfflujárn. 

Nemendur baka vöfflur. Uppskrift á bls. 41 í Gott og 
gagnlegt 1. 

- 

5 Að nemendur þjálfist í að 
elda súpu. 
Að nemendur kunni að 
ganga frá eftir sig. 

Nemendur elda haustsúpu. Uppskrift á bls. 39 í Gott og 
gagnlegt 1. 

- 

6 Að nemendur þjálfist í að 
vaska upp. 

Nemendur baka afmælismúffur Uppskrift á bls. 48 í Gott og 
gagnlegt 1. 

- 

7 Að nemendur átti sig á 
mikilvægi samvinnu. 

Nemendur elda chili con carne og 
hrísgrjón. 

Uppskrift frá kennara. - 

8 Að nemendur læri um 
borðhald. 
Að nemendur læri að elda 
einfalda og fljótlega 
uppskrift. 

Fræðsla, umræður og verkefni um 
borðhald og samvinnu. 
Nemendur elda quesadilla. 

Verkefni á bls. 20, 21 og 23 
í Gott og gagnlegt 1 og á 
bls. 23 í Gott og gagnlegt 3. 
Uppskrift frá kennara. 

- 
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9 Að nemendur skynji 
mikilvægi samvinnu og 
tillitssemi. 
Að nemendur kunni að baka 
smákökur. 

Fræðsla, umræður og verkefni um 
heilsu. 
Nemendur baka sparikökur. 

Verkefni á bls. 4 í Gott og 
gagnlegt 1. 
Uppskrift á bls. 43 í Gott og 
gagnlegt 1. 

- 

10 Að nemendur kunni að baka 
úr gerdeigi. 
Að nemendur kunni að elda 
tvær uppskriftir í einu. 

Nemendur baka brauðstangir og 
gera sósu. 

Uppskrift frá kennara. - 

11 Að nemendur geti farið eftir 
einföldum uppskriftum. 
Að nemendur geti skipt 
jafnt á milli sín. 

Nemendur baka súkkulaðiköku 
með glassúr. 

Uppskrift frá kennara. - 

12  Piparkökur/vorkökur/vetrarkökur. Uppskrift frá kennara. Aukatími sem ekki allir 
hópar fá. 

 


