
 
 

Kennsluáætlun  heimilisfræði 6.-7. bekkur 
 

Markmið: 

Markmið kennslu hverju sinni er að efla og vinna með helstu færniþætti tungumálsins, sem 

eru eftirfarandi: Hlustun, leskilningur, 

 samskipti, frásögn, menningarlæsi, námshæfni.  Unnið er að því markvisst hverju sinni að 

nemandinn þjálfist í þessum færniþáttum. 

Kennsluaðferðir: 

Bein kennsla, kveikja, innlagnir, samvinna, einstaklingsmiðun, sjálfstæði og fleira. 

Kennslubækur /efni: 

                Gott og Gagnlegt 1 og 3  
  Verkefni og annað rafrænt efni frá kennara  

 Rafrænt umhverfi eins og Showbie og Moodle 
 

Námsmat vorannar: 

Ástundun og vinnusemi 
Fylgi leiðbeiningum 
Framkoma og umgengni 
Samvinna 
Metanleg hæfniviðmið (sjá neðar) 

 

Metanleg hæfniviðmið:   

 Tjáð sig um heilbrigða lífshætti og tengsl þeirra við heilsufar. 

 Matreitt einfladar og hollar máltíðir og nýtt hráefnið sem best. 

 Tjáð sig um aðalatríði næringarfræðinnar. 

 Farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti og þrif tengdu heimilishaldi. 

 Gert sér grein fyrir helstu kostnaðarliðum við heimilishald og sé meðvitaður 

um neytendavernd . 

 Unnið sjálfstætt eftir uppskriftum og notað til þess algengustu mæli- og 

eldhúsáhöld. 

 Tengt viðfangsefni heimilisfræðinnar við jafnrétti og sjálfbærni og áttað sig á 

uppruna helstu matvæla.Nýtt margvíslega miðla til að afla upplýsinga er varða 

matreiðslu, næringarfræði og meðferð matvæla. 

 Tjáð sig um ólíka siði og venjur, og þjóðlegar íslenskar hefðir í matargerð. 

  



 
 

 

Tímab
il 

Námsþátt
ur 

Námsefni/verkefni/námsm
at: 

Metanleg 
hæfniviðmið. 

Metanlegt 
hæfniviðmið 

3 – 12. 
jan 
 

Matur og 
lífshættir 

Gott og Gagnlegt 3 – bls. 3 
- 7 

Tjáð sig um 
heilbrigða 
lífshætti og tengsl 
þeirra við 
heilsufar. 

6. 
uppbrotsdagur 

13-19. 
jan 
 

Matur og 
lífshættir 

Gott og Gagnlegt 3 – bls. 3-
7 

Tjáð sig um 
heilbrigða 
lífshætti og tengsl 
þeirra við 
heilsufar. 

 

20-26. 
jan 
 

Matur og 
vinnubrögð 

Nemendur baka 
pönnukökur 

Matreitt einfladar 
og hollar máltíðir 
og nýtt hráefnið 
sem best. 

 

27-2. feb 
 

Matur og 
vinnubrögð 

Nemendur baka brauð Matreitt einfladar 
og hollar máltíðir 
og nýtt hráefnið 
sem best. 

 

3.-9. Feb 
 

   3 og 4.  
vetrarleyfi, 5. 
starfsdagur 

10 –16. 
feb 
 

Matur og 
lífshættir 

Gott og Gagnlegt 3 – bls. 8 
- 11 

Tjáð sig um 
aðalatríði 
næringarfræðinn
ar 

 

17-23.feb 
 

Matur og 
lífshættir 

Gott og Gagnlegt 3 – bls. 
12 – 15 – baka 
bananabrauð 

Farið eftir 
leiðbeiningum um 
hreinlæti og þrif 
tengdu 
heimilishaldi. 

 

24-1 
mars 
 

Matur og 
lífshættir 

Gott og Gagnlegt 3 – bls. 
24 – 25  

Gert sér grein 
fyrir helstu 
kostnaðarliðum 
við heimilishald 
og sé meðvitaður 
um 
neytendavernd. 

26. öskudagur 
kennsla til 12. 
28. foreldraviðtöl 

2-8 mars 
 

Matur og 
vinnubrögð 

Gott og Gagnlegt 3 – bls. 
26 -27. 
Baka Rulluterta 

Unnið sjálfstætt 
eftir uppskriftum 
og notað til þess 
algengustu mæli- 
og eldhúsáhöld. 

 

9.-15 
mars 
 

Matur og 
vinnubrögð 

Gott og Gagnlegt 1 – bls. 
36 

Greint frá helstu 
orsökum slysa á 
heimilinum og 
hverning má 
koma í veg fyrir 
þau. 

10 – 12   
samræmd próf 
9.b 

16-22 
mars 
 

Matur og 
vinnubrögð 

Nemendur nota internetið til 
a finna upplýsingar um 

Nýtt margvíslega 
miðla til að afla 

 



 
 

matreiðslu, næringju og 
meðhöndlun matar. 

upplýsinga er 
varða matreiðslu, 
næringarfræði og 
meðferð 
matvæla. 

23-29 
mars 
 

Matur og 
umhverfi 

Gott og Gagnlegt 3 – bls. 
40 

Tengt 
viðfangsefni 
heimilisfræðinnar 
við jafnrétti og 
sjálfbærni og 
áttað sig á 
uppruna helstu 
matvæla. 

25.Tvöfaldur 
dagur yngri 
nem: Árshátíð 
26. Tvöfaldur 
dagur yngri 
nem: Árshátíð 

30-5 april 
 

Matur og 
umhverfi 

Gott og Gagnlegt 3 – bls. 
40 

Tengt 
viðfangsefni 
heimilisfræðinnar 
við jafnrétti og 
sjálfbærni og 
áttað sig á 
uppruna helstu 
matvæla 

 

6-12 apríl 
 

   Páskafrí alla 
vikuna 

13- 19 
apríl 
 

Matur og 
umhverfi 

Gott og Gagnlegt 3 – bls. 
40  

Skilið og rætt 
mismunandi 
umbúðarmerking
ar, metið útlit og 
gæði matvæla og 
útskýrt hverning á 
að geyma þau. 

13. páskafrí, 14 
starfsdagur  

20-26 
apríl 
 

Matur og 
menning 

Gott og Gagnlegt 3 – bls. 
20 og 30 

Tjáð sig um ólíka 
siði og venjur, og 
þjóðlegar 
íslenskar hefðir í 
matargerð. 

23. 
sumardagurinn 
fyrsti 

27-3 maí 
 

 Matreiða  -  Rjómaís Unnið sjálfstætt 
eftir uppskriftum 
og notað til þess 
algengustu mæli- 
og eldhúsáhöld. 

 

4-10 maí 
 

 Matreiða -  Kartöflusalat Unnið sjálfstætt 
eftir uppskriftum 
og notað til þess 
algengustu mæli- 
og eldhúsáhöld. 

4. foreldraviðtöl 

11-17 
maí 
 

 Matreiða -  Amerískar 
pönnukökur 

Unnið sjálfstætt 
eftir uppskriftum 
og notað til þess 
algengustu mæli- 
og eldhúsáhöld. 

 



 
 

18-24 
maí 
 

 Frí  21. 
uppstigningadag
ur 

25-31 
maí 
 

 Matreiða Unnið sjálfstætt 
eftir uppskriftum 
og notað til þess 
algengustu mæli- 
og eldhúsáhöld. 

 

1 -7 júní    1.annar í 
hvítasunnu 
 
 

 
Skólaslit  5. Júní kl. 18 

 
 

 


