
Vor 2019                                                                          Heimilisfræði  1.-3. bekkur                                                                                                                                                       

 

Tímabil: 7. janúar – 31. Maí 2019 

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. 

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

  



Tímabil Tímar Námsefni Viðfangsefni Kennsluaðferð, 
vinnubrögð 

Annað 

9. jan 1,5  Gerðu reglur sem þau fara eftir og 
hver kom með sitt val 

  

16. jan 1,5 Val frá nemanda, uppskrift af netinu 

 
Skúffukaka m. smarties  (Ingibjörg Lea) H 1 uppvask 

Stebbi, Emelía, Íris, Jón Æ 
23. jan 1,5 Val frá nemanda, uppskrift af netinu 

 
Íslenskar pönnukökur  (Jón Ævar) H2 uppvask  

Patrekur, Hjödda, Linus, Andrea 
30. jan 1,5 Val frá nemanda, uppskrift af netinu 

 
Rice krispies kaka  
 

(Andrea Ýr) H3 uppvask  
Tómas, Óli, Ingibjörg, Pétur 

6. feb 1,5 Val frá nemanda, uppskrift af netinu 

 
Vínarbrauð 
 

(Linus Daniel) H1 uppvask 

13. feb 1,5 Val frá nemanda, uppskrift af netinu 

 
Brauðbollur (Tómas Sigurður)  H2 uppvask 

20. feb 1,5 Val frá nemanda, uppskrift af netinu 

 
Gulrótarkaka (Patrekur Óli) H3 uppvask 

27. feb 1,5 Val frá nemanda, uppskrift af netinu 

 
Muffins 
 

(Hjördís Harpa) H1 uppvask 

13. mars 1,5 Val frá nemanda, uppskrift af netinu 

 
Hjónabandssæla (Ólafur Árni) H2 uppvask 

20. mars 1,5 Val frá nemanda, uppskrift af netinu 

 
Sírópslengjur 
 

(Stefán Darri) H3 uppvask 

27. mars 1,5 Val frá nemanda, uppskrift af netinu 

 
Kókoskúlur (Íris Björk) H1 uppvask 

10. apríl 1,5 Val frá nemanda, uppskrift af netinu 

 
Pizzasnúðar (Emelía Ester) H2 uppvask 

24. apríl 1,5 Val frá nemanda, uppskrift af netinu 

 
Kanilsnúðar (Pétur Jökull) H3 uppvask 

8. maí 1,5 
 

Uppskrift frá kennara Sjónvarpskaka/Gullkaka  H1 uppvask 

15. maí 1,5 
 

Uppskrift frá kennara Mjólkurhristingur  H2 uppvask 

22. maí 1,5 Uppskrift frá kennara Pizza & 3. Bekkjar rétturinn 
 

 H3 uppvask 

 


