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Kennsluáætlun 2020-2021 

 

Fag: Heimilisfræði 1. bekkur  

Bekkur/samkennsluhópur: 1. bekkur á haustönn og framm í 13. janúar 

Kennari/kennarar: Unnur Óskarsdóttir 

Fjöldi kennslustunda í faginu á viku: 2*40 mín hálft skólaárið eða til 13. janúar. 

Fjöldi kennslustunda í faginu yfir árið: 1*40 mín allt skólaárið. 

Tímabil: 25. ágúst 2020 til 13. janúar 2021 

 

Efni/þema sem tekið er fyrir: eldhúsið sem vinnustaður, tæki og tól sem notuð eru í eldhúsi, 

þryfaþjálfun sem tengist vinnu í eldhúsinu og einnig upplifun nemandans af því að æfa sig í að nota 

áhöld og tæki sem þarf til einfaldrar matargerðar. 

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna þekkingu hæfni (lykilorð/færni) 

læri orð og hugtök sem tengjast viðfangsefnunum 

geti deilt með öðrum  

læri borðsiði  

skoði hvaða heimilisstörfum hann er fær um að taka þátt í 

þjálfist í borðsiðum 

kynnist hvaða matur var borðaður í gamla daga 

geti sýnt hjálpsemi og tillitssemi 

Hreinlæti 

geri sér grein fyrir að vinna þarf ýmis störf á heimilinu og hvað hann getur aðstoðað við 

fái þjálfun í að hafa snyrtilegt í kringum sig 

skilji af hverju þarf að þvo grænmeti og ávexti 

fái þjálfun í að þvo upp og hreinsa áhöld 

átti sig á hver er munur á góðum og slæmum örverum  

geri sér grein fyrir því hvers vegna og hvenær hendur eru þvegnar 

Matreiðsla og vinnubrögð 

læri að hreinsa og brytja ávexti og grænmeti með hníf 

taki þátt í verklegri vinnu 

geti mælt í heilu og hálfu með dl-máli, msk. og tsk. 

þekki einföld eldhúsáhöld og geti notað þau 

fái þjálfun í að ganga frá eftir sig með leiðsögn 
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læri að fara eftir myndrænum og einföldum skriflegum uppskriftum 

Matvælafræði  

geti raðað algengum fæðutegundum í fæðuhring/fæðudúk 

læri hvað fæðuflokkarnir heita 

átti sig á hvaðan matvælin koma sem notuð eru 

geti bragðað og snert þau matvæli sem notuð eru og lýst þeim 

Neytendafræði og umhverfisvernd 

læri einfalda flokkun á sorpi frá heimilum 

Næring og hollusta 

geri sér grein fyrir því hvers vegna góð tannhirða er mikilvæg 

geti gert samanburð á hollum og óhollum fæðutegundum fyrir tennurnar 

læri að sífellt nart skemmir tennur 

Ábyrgð nemenda  (ætlast er til að nemendur) 

- Að hlusta á munnleg fyrirmæli 

- Að þeir gefi öðrum nemendum vinnufrið 

- Með því að vera kurteisir 

- Bera ábyrgð á sínum líkama 

- Að þeir geti haldið að sér höndum og fótum 

- Að skipta sér bara af sjálfum sér. 

- Geti notað skæri í að klippa 

- Geti notað hnífa til að skera ávexti og grænmeti 

- Að ganga vel um  

- Að skilja umhverfi sitt eftir hreynt og snyrtilegt 

Markvisst er unnið með eftirfarandi grunnstoðir menntunar í kennslu og efnistökum  

Grunnþáttur  Dæmi um verkefni eða nálgun á tímabilinu í faginu  

(hvernig) 

Virkt 

beint  

Óbeint  

Læsi Að lesa verklýsingar og fyrirmæli um einstaka verkefni. 

Svo og að safna orðaforða yfir áhöld, efnivið  og tæki í 

heimilisfræðistofu.  

x x 

Sköpun Að búa til úr brauðdegi og niðurskornu grænmeti og 

ávöxtum 

x  

Lýðræði 

Mannréttindi  

Að einhverju leiti er þetta vinna með orðskýringar á 

þessu aldurstigi 

 x 

Jafnrétti  Að einhverju leiti er þetta vinna með orðskýringar á 

þessu aldurstigi  

 x 

Heilbrigði og 

velferð  

Verður farið inná í tengslum við vinnu með tennur, holt og 

óholt. Að velja sjálfur það sem er best fyrir mig. 

 x 

Sjálfbærni Frásagnir  x 
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Markvisst og reglulega er unnið með eftirfarandi lykilhæfni í kennslu og efnistökum  

Lykilhæfni 

nemenda  

Dæmi um útfærslu sem nýtt verður  

Tjáning  Nemendur fá þjálfun í tjáningu þegar einn tjáir sig í einu. 

Þegar nemendur segja frá verkefnum sínum og þegar þeir 

kynna verkefni sín.  Svo þegar nemendur hlusta á frásagnir 

hvers annars. Æfa sig í að segja frá hugmyndum sínum. Hver 

og einn segir frá eigin reynslu. 

Hlustun Að nemendur geti hlustað á fyrirmæli kennara, að nemendur geti 

hlustað á lágværa tónlist meðan unnið er, að nemendur geti 

hlustað á hvern annan og beitt virkri hlustun. 

Miðlun upplýsinga 

og þekkingar 

Að einhverju leiti er þetta vinna með orðskýringar á þessu 

aldurstigi. Að lesa uppskrift í máli og mynd og fara eftir 

fyrirmælum í máli og mynd.  

Skapandi úrvinnsla  Að einhverju leiti er þetta vinna með orðskýringar á þessu 

aldurstigi.  

Gagnrýnin hugsun Nemendur hvattir til að segja frá sinni eigin upplifun og 

hvort hægt sé að gera eitthvað sem unnið er með á annan 

hátt. 

Sjálfstæði   Í heimilisfræði er ekki mikil áhersla á sjálfstæði nemenda, 

þau þurfa að æfa nokkuð vel og mikið verklag og vinnuferli 

áður en þau verða sjálfsætð í vinnu í heimilisfræðistofu.  

Samvinna  Samvinna er þó nokkur í heimilisfræði þar sem hver starfstöð 

er notuð sameiginlega af nemendum. Þau þurfa bæði að skipta 

með sér verkum og hjálpast að.  

Nýting miðla og 

upplýsinga  

Aðallega munum við nota uppskriftarbækur og aðeins skoða á 

netinu líka.  

Ábyrgð á eigin námi  Hér bera nemendur ábyrgað á að halda sig að verki, halda 

vinnusvæðinu sínu snyrtilegu. Nota hnífa og önnur áhöld við 

þau verk sem þau eru að vinna hverju sinni af öryggi. 

Seigla/úthald  Að geta haldið sig að verki.   

Mat á eigin námi Nemendur gefa sér sjálfir mat með broskallakerfi um hvert 

og eitt verkefni.  

 

Helstu kennsluaðferðir 

(  ) Útlistunarkennsla      (  ) Útikennsla/útinám 

(  ) Þulunám/þjálfunaræfingar     (  ) Söguaðferð 

(  ) Innlifunaraðferðir. T.d. leiklist í kennslu og hlutverkaleikir  
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( X ) Umræða/spurnaraðferðir    ( X ) Kann, vill vita hef lært 

(  ) Leitarnám      ( X ) Hópavinna 

(  ) Spil/námsleikir      (  ) Þemanám 

( X ) Samvinnunám      ( X) Verkleg kennsla (LBD)  

(  ) Annað      ( ) Samþætt markvisst við aðrar námsgrein 

Hvað?________________________   Hvaða?___  

 

Heimanám:  

⌂ Daglega  ⌂ 2-3 sinnum í viku        ⌂ 1 sinni  í viku     ⌂ 1 sinni til tvisvar í mánuði 

⌂ Nánast ekkert  ⌂ Frjálst/ nemendastýrt   X⌂ Ekkert heimanám  

 

Námsmat: 

Hlutfall sjálfsmats:  

Hlutfall verkefnaskila:  

Hlutfall símats kennara: 

Hlutfall lokamats:  

Verkefnamappa og/eða vinnubækur: notað og metið með nemendum 

Leiðsagnarmat nýtt: já (  X)  Nei (  ) 

 

Helstu námsgögn/ námsveitur/ aðföng: það sem til er í eldhúsi og notað er við að baka og sjóða og 

skera og klippa eins og þarf. 

Undirskrift kennara  

Unnur Óskarsdóttir  

Seyðisfjarðarskóli ágúst 2020 


