
 

Heimilisfræði-Kennsluáætlun 2019-2020 

1.bekkur kennt í smiðjum 
Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur   Kennari: Eva Björg Siguraðrd. 

Kennsluáætlun birt með fyrirvara um breytingar. 

VIKA VIÐFANGSEFNI    EFNISTÖK     NÁMSEFNI ANNAÐ          

1.tími 

 

Bókleg kennsla og kynning á 
eldhúsi og reglum sem þar 
gilda 
 
Poppað 

Farið yfir reglur í eldhúsi, umgengni 
og frágang á vinnusvæði. Uppþvottur 
kenndur. Rætt um mikilvægi 
hreinlætis og snyrtimennsku við 
matreiðsluna. Nemendur læta að 
vinda tusku og þurka borð. Poppað. 

Hollt og gott bls:4-5 Símat sem byggir á 
samvinnu, kurteisi, 
umgengni, vinnubrögðum, 
virkni og hegðun. 

2.tími Rætt um vini og óvini 
tannanna. 
 
Grænmetikarlar. 
 

Umræða um hvað það er sem að 
skemmir tennurnar. Verkefni í bók 
unnið. Nemendur skera svo niður 
græmmeti og búa til grænmetiskarla 
með tannstönglum. 

Hollt og gott bls: 8 og 9  

3.tími 

 

 

 

Smurt brauð  

Fæðuhringurinn kynntur og 

hvernig hægt er að nota hann í 

daglegu lífi. Hver og einn smyr 

sína brauðsneið og notar 

hráefni úr öllum flokkum. 

Hver og einn fær bretti, disk, hníf og 

ýmiss konar álegg. Smyr sína 

brauðsneið og setur hana á disk. 

Setja vatn á borðið með 

brauðsneiðinni. Ganga frá á sínu 

svæði og hjálpast að við að vaska 

upp. 

Hollt og gott  bls: 6 og 7 
 
Sýnikennsla og verkleg kennsla á 
meðan á vinnu stendur . 

 

     

4.tími Að leggja á borð Allir nemendur fá skál og eitt egg. 
Brjóta eggið í skálina. Hella svo á 
heita pönnu hjá kennara. Setja 

Sýnikennsla og verkleg kennsla á 

meðan á vinnu stendur . 

Heit panna 



 

 Spæld egg og steikt skinnka 

 

 

skinnku á pönnu og krydda. Leggja á 
borð skv. Leiðbeiningum og snæða. 

 

5.tími Ávaxtadesert með skyrrjóma. 

 

 

Rætt um hollustu ávaxta, borða einn 
á dag. Mikilvægi þess að skola alla 
ávexti og hvernig tekið er utan af 
mangó og melónum. Borðin vinna 
saman í hóp og skera niður ávexti í 
skál, blanda saman. Skyrrjómi, sýróp 
og súkkulaði sett útá. 

Sýnikennsla og verkleg kennsla á 

meðan á vinnu stendur. 

 

 

6.tími Grænmetisbakki og ídýfa 

 

 

Rætt um grænmeti og hollustu 
þeirra, mikilvægi þess að skola vel. 
Kennari sýnir hvernig er best að skera 
grænmetið fallega og raða á disk. 
Borðin vinna saman, skera, raða á 
disk og búa til ídýfu. Allir hjálpast að 
við frágang. 

Sýnikennsla og verkleg kennsla á 
meðan á vinnu stendur . 

 

7. tími  Starfsdagur    

8.tími Naglasúpa með pasta og brauði Rætt um matarsóun og hvernig hægt 
er að nýta það sem er til í ísskápnum. 
Nemendur vinna saman að því að 
gera súpu, þvo og skera niður 
grænmeti, setja vatn í pott og 
grænmetisteninga síðan er 
grænmetinu bætt út í og hrært í. Lagt 
á borð og súpan borðuð með 
brauðbollum sem hafa verið hitaðar. 
Frágangur að loknu borðhaldi. 

 Heitur ofn og hella 

9.tími Umhverfið, flokkun, 

endurvinnsla. 

Bókleg kennsla þar sem rætt er um 
flokkun og hvað hver og einn getur 
gert til að hafa umhverfið hreint í 
kringum okkur. Farið yfir flokkun í 

Hollt og gott bls: 16, 20 og 22 Mælingar og rafmagnstæki 



 

Skyrboost 

 

kennslueldhúsinu, frágang og 
hreinlæti. 
 
4 saman gera skyrþeyting með 
ávöxtum. 

10.tími Hafradraumar  Fjórir saman með uppskrift, mæla, 
hræra og skipta deiginu, hnoða litlar 
kökur, setja á plötu og ýta aðeins 
ofaná með gaffli. Á meðan kökurnar 
bakast ganga allir frá á sínu 
vinnusvæði og merkja poka fyrir 
kökurnar. 

Gott og gagnlegt bls. 33/ Ljósrit 
Sýnikennsla og verkleg kennsla á 
meðan á vinnu stendur . 
 

Mælingar. Heitur ofn og 

ofnplötur. 

11.tími Störf á heimilinu 

Heimatilbúið snakk úr 

kartöflum. 

Allir fá 2-3 kartöflur. Nota hníf til að 
skera örþunnar sneiðar. Sneiðarnar 
bakaðar í ofni með olíu og salti. 
 
Unnið í vinnubók. Allir þurfa að hjálpa 
til á heimilinu, hvað getið þið gert til 
að hjálpa til. 

Hollt og gott bls: 24 og 29 Beittur hnífur og 
fínhreyfingar. Heitur ofn. 

12.tími Súkkulaðismákökur Borðin vinna saman að einni 
uppskrift. Deigi skipt jafnt og allir 
móta sínar kökur 

Hollt og gott bls: 27 Mælingar. Heitur ofn og 
ofnplötur. 

13.tími Tortillapizzur Hver nemandi fær eina tortillu. Hann 
setur pizzasósu álegg og ost. Hvert 
borð blandar tvennslagsdjús með 
klökum. 

  

 

 


