
 

 

Kennsluáætlun 2021-2022 
 

Fag: Heimilisfræði 

Bekkur/samkennsluhópur: 5.-6.-7. bekkur 

Kennari/kennarar: Vigdís Klara Aradóttir 

Fjöldi kennslustunda í faginu á viku: 2 tímar 

Fjöldi kennslustunda í faginu yfir árið: 2x 34-36 tímar (skipt í tvennt, hvor hópur í c 17-18 vikur) 

Tímabil: ágúst til janúar og janúar til júní 

 

Efni/þema sem tekið er fyrir  

Heilsa og næring 
 
Hreinlæti og öryggi 
 
Matarsóun, matur úr heimabyggð 

 

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna þekkingu (lykilorð) 

hvernig fæðuhringurinn er uppbyggður 
 
að gera sér grein fyrir hættum í eldhúsinu 
 
að lesa upplýsingar á matvælum 
 
að kynna sér matarsóun,  fæðu úr heimabyggð, og áhrif  á umhverfið 

 

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

Góða umgengni í eldhúsi 

Ýmsar aðferðir við eldun og bakstur 

Ábyrgð nemenda  (ætlast er til að nemendur) 

Gangi vel um, passi upp á hreinlæti og öryggi, sýni mat og matreiðslu virðingu, vinni vel saman 

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 Farið yfir uppskriftir   x 

Sköpun Eldað og bakað x  

Lýðræði 
Mannréttindi  

Allir vinna saman x  

Jafnrétti  Allir vinna saman  x 

Heilbrigði og 
velferð  

Umræður um næringu og almenna heilsu x  



Sjálfbærni Fæðuöflun og umhverfið, matarsóun og umhverfið x  

 

 

Helstu kennsluaðferðir 

(  ) Útlistunarkennsla      (  ) Útikennsla/útinám 

(  ) Þulunám/þjálfunaræfingar     (  ) Söguaðferð 

(  ) Innlifunaraðferðir. T.d. leiklist í kennslu og hlutverkaleikir  

( x ) Umræða/spurnaraðferðir    (  ) 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: 80% 

Hlutfall lokamats: 

Verkefnamappa og/eða vinnubækur: 20% 

Leiðsagnarmat nýtt: já ( x )  Nei (  ) 

 

Helstu námsgögn/ námsveitur/ aðföng: 

Bækur: 

Gott og gagnlegt fyrir miðstig 

Auðvitað heimilið 

Ítarefni: 

Stóra Disney matreiðslubókin og Stóra Disney köku- og brauðbókin 

 

Undirskrift kennara  Vigdís Klara Aradóttir 

Seyðisfjarðarskóli 17. ágúst 2021 

 


