
Haust 2018                                                                          Heimilisfræði  4.-6. bekkur                                                                                                                                                       

 

Tímabil: 29. ágúst – 14. desember  

Kennari: Íris Hauksdóttir 

 

Markmið haustannar: 

Að nemandi:  
-Læri að vinna eftir einföldum fyrirmælum frá hugmynd til afurðar og þjálfist í þeim vinnubrögðum. 

-Læri að vinna bæði sem einstaklingur og í hópi. 

-Læri að tjá sig á einfaldan hátt um viðfangsefni sitt. 

-Læri um mikilvægi hreinlætis við heimilisstörf. 

-Læri um mikilvægi samvinnu bæði heima og í skóla. 

-Vinni eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar og þjálfist í vinnubrögðum sem hann hefur þegar náð nokkru valdi á. 

-Geri sér grein fyrir hugtakinu tækni og hvernig það tengist vinnu hans, t.d. með því að nota netið sem upplýsingamiðil. 

 
Kennsluaðferðir og námsgögn: Sjálfstæð vinnubrögð í eldhúsi og aðeins hjálp kennara ef nemendur ná ekki að ráða fram úr vanda sjálf. 

Námsmat: Þátttaka í tímum, áhugi og vinnusemi er tekið til greina við mat á frammistöðu nemenda. 

  



Tímabil Tímar Námsefni Viðfangsefni Kennsluaðferð, 
vinnubrögð 

Annað 

29/8 1,5  Gerðu reglur sem þau fara eftir 
og fundu uppskriftir á netinu 

  

5/9 1,5 Uppskrift fundin á netinu 
 

Mjólkurhristingur með 
jarðaberjum  

(Eyþór)  

12/9  1,5 Uppskrift fundin á netinu Íslenskar pönnukökur  (Bríet) H 1 uppvask Magnea, 
Ólafur & Ingibjörg 

19/9  1,5 Uppskrift fundin á netinu Rice krispies kaka  
 

(Ólafur Örn) H2 uppvask Sigurbjörn, 
Ísadóra & Jón Tryggvi 

26/10 1,5 Uppskrift frá nemanda Silvíukaka með smjörkremi 
 

(Magnea Ósk) H3 uppvask Bríet, 
Eyþór, Eyvör 

3/10 1,5 Uppskrift fundin á netinu Svampbotn með sultu  (Sigurbjörn )  H1 uppvask 

10/10  Samráðsdagur - foreldraviðtöl    
17/10  1,5 Uppskrift fundin á netinu 3. bekkjar rétturinn   

24/10 1,5 Uppskrift frá nemanda Möndlukakan hennar mömmu 
 

(Jón Tryggvi) H2 uppvask 

31/10 1,5 Hrekkjavökugaman 1-6 b.    
7/11 1,5 Uppskrift frá nemanda Kúlugott 

 
(Ingibjörg Jóna) H3 uppvask 

14/11 1,5 Uppskrift frá nemanda 
 

Múffur (Ísadóra) H1 uppvask 

21/11 1,5 Uppskrift frá nemanda 
 

 (Eyvör) H2 uppvask 

28/11 1,5 Uppskrift frá kennara 
 

Skúffukaka með smjörkremi  H3 uppvask 

5/12 1,5 
 

Uppskrift frá kennara 
 

Hjónabandssæla  H1 uppvask 

12/12 1,5 
 

Uppskrift frá kennara 
 

Kókoskúlur  H2 uppvask 

 1,5 Uppskrift frá kennara Jólasmákökur  H3 uppvask 



 


