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Vika  Viðfangsefni/Markmið  Kennsluaðferðir  verkefni Hæfniviðmið Námsmat  

15.-18. ágúst Valsmiðjur      

22.-25. ágúst Valsmiðjur     

28. ágúst - 1. sept. Grænmeti 
Hreinlæti 
Kennslueldhúsið 
Þema: fuglar  

Spurnaraðferðir, 
umræður, sýnikennsla, 
verkleg vinna. 

Tími 1. 
Handþvottur, hreinlæti 
og sótthreinsun og 
mikilvægi þess. Farið er 
yfir reglurnar í 
eldhúsinu, 
kennslueldhúsið kynnt. 
Frágangur og umgengni.  
Tími 2. 
 Grænmetisbakki og 
ídýfa.  

- þekki helsta íslenska 
grænmeti og hvernig 
það er ræktað. 
 
-þekki aðal áhöld 
eldhússins 
 
-viti hvað ber að varast 
í eldhúsinu 
 
 

Símat og 
leiðsagnarmat. 
Sýnimöppur frá þema. 
 

4. – 8. sept. Tennur, bein og mjólk. 
Fuglamyndir úr 
grænmeti 
Mjólkurdrykkur 
Þema:Fuglar 
 
 

 

Innlögn frá kennara 
 
 Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 
 
Sýnikennsla 
 

Tími 3. 
Tennur, bein og mjólk 
(gott og gaman bls. 18-
21). Nemendur búa til 
Mjólkurdrykk 
Tími 4. 
Nemendur búa til 
fuglamyndir úr 
grænmeti 

-sjái hvernig 
grænmetið verði til og 
hverjir sjá um það 

 
-kynnist íslenskri 
grænmetisræktun  
 
-Mikilvægi þessa að 
hirða vel um 
tennurnar.  

Símat og 
leiðsagnarmat.   
Sýnimöppur frá þema. 
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-Kalk í mjólkurvörum 
gerir tennur og bein 
sterk.  
-Að mjólk er holl 

11.-15. sept. Fæðuhringurinn 
gerbakstur 
þema: fuglar 

Innlögn frá kennara 
 
Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 
 
Sýnikennsla 
 

Tími 5.  
Fæðuhringurinn og  
Fæðuhringsbrauðsneiðar 
(gott og gaman bls.15) 
Nemendur: 
Teikna mynd af 
brauðsneið og velj 3 
mismunandi álegg sem 
koma úr 3. Flokkum 
fæðuhringsins 
 
Tími 6. 
Nemendur baka 
kanilsnúða og læra 
aðferðir gerbaksturs.  
 
 

 
- greina á milli hollra og 
óhollra fæðutegunda 
 
-greina hvaðan 
matvælin koma sem 
unnið er með 
 
-Kynnist því að til eru 
hollar og óhollar 
fæðutegundir  
 
-geti farið eftir einfaldri 
uppskrift 
 
 
 

Símat og 
leiðsagnarmat.   
Sýnimöppur frá þema. 
 

18.-22. sept. Ávextir 
Töfradrykkur 
Heimsókn til bónda 
Þema:fuglar 
 

Innlögn frá kennara 
 
 Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 
 

Tími 7. 
Rætt um ávexti og 
uppruna þeirra og 
hollustu. Nemendur búa 

-Geri sér grein fyrir 
hvernig ávextirnir vaxa 
á trjám  
 

Símat og 
leiðsagnarmat.   
Sýnimöppur frá þema. 
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Sýnikennsla 
 
Verkleg vinna 
nemenda 
 

til töfradrykk (gott og 
gaman bls.11) 
 
Tími 8.  
Heimsókn til 
garðyrkjubónda að 
Reykjum í Mosfellsbæ. 
Börnin fá að sjá og 
upplifa hvernig íslensk 
grænmetisræktun fer 
fram og hvernig ferlið er 
frá bónda til neytanda. 
Börnin versla.?? 
 
 
 
 

 -geti farið eftir 
einfaldri uppskrift 
 
- þekki íslenskar 
tegundir grænmetis og 
viti hvaðan þær koma  
 
- þekki helstu ávexti og 
viti hvaðan þeir koma 
 
   

25.-29. sept. Þema: Ævintýri 
Grænmeti 
Hreinlæti 
Kennslueldhúsið 
Tennur, bein og mjólk 

 Tími 1. 
Handþvottur, hreinlæti 
og sótthreinsun og 
mikilvægi þess. Farið er 
yfir reglurnar í 
eldhúsinu, 
kennslueldhúsið kynnt. 
Frágangur og umgengni.  
Tími 2  

-þekki helsta íslenska 
grænmeti og hvernig 
það er ræktað. 
 
-þekki aðal áhöld 
eldhússins 
 
-viti hvað ber að varast 
í eldhúsinu 

Símat og 
leiðsagnarmat.   
Sýnimöppur frá þema. 
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Tennur, bein og mjólk 
(gott og gaman bls. 18-
21) 
 

- Mikilvægi þessa að 
hirða vel um 
tennurnar.  
 
-Kalk í mjólkurvörum 
gerir tennur og bein 
sterk. 
  
-Að mjólk er holl 
 

2.-6. okt. Mjólkurdrykkur  
Ávextir 
Töfradrykkur 
Þema: Ævintýri 

Innlögn frá kennara 
 
 Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 
 
Sýnikennsla 

 

Tími 3 
Börnin búa til 
mjólkurdrykk. 
Tími 4.  
Rætt um ávexti og 
uppruna þeirra og 
hollustu. 
Börnin búa til töfradrykk 
(gott og gaman bls.11) 
 
 
 

- þekki helstu ávexti og 
viti hvaðan þeir koma 
 
-Kalk í mjólkurvörum 
gerir tennur og bein 
sterk.  
 
-Að mjólk er holl 

Símat og 
leiðsagnarmat.   
Sýnimöppur frá þema. 
 

9.-13. okt. Þema: Ævintýri 
Heimsókn til 
Grænmetisbónda 
Grænmeti 

 Tími 5 
Heimsókn til 
garðyrkjubónda að 
Reykjum í Mosfellsbæ. 

- þekki íslenskar 
tegundir grænmetis og 
viti hvaðan þær koma  
 

Símat og 
leiðsagnarmat.   
Sýnimöppur frá þema. 
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Börnin fá að sjá og 
upplifa hvernig íslensk 
grænmetisræktun fer 
fram og hvernig ferlið er 
frá bónda til neytanda. 
Börnin versla. 
Tími 6 
Horft á kynningu um 
íslenskt grænmeti, 
umræður. 
Grænmetisbakki og 
ídýfa.  
  

 

16.-18. okt. Vetrarfrí  

23.-27. okt. Þema: Ævintýri 
Fæðuhringurinn 
gerbakstur 

 Tími 7  
Fæðuhringurinn og  
Fæðuhringsbrauðsneiðar 
(gott og gaman bls.15) 
 
Teikna mynd af 
brauðsneið og velja 3 
mismunandi álegg sem 
koma úr þrem flokkum 
fæðuhringsins. 
 
Tími 8  

-greina á milli hollra og 
óhollra fæðutegunda 
 
-greina hvaðan 
matvælin koma sem 
unnið er með 
 
-Kynnist því að til eru 
hollar og óhollar 
fæðutegundir  
 

Símat og 
leiðsagnarmat.   
Sýnimöppur frá þema. 
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Bakstur –
Ævintýrasnúðar 
(Kanilsnúðar).  

-geti farið eftir einfaldri 
uppskrift 
 
 

30. okt. – 3. nóv. Þema: Trúarbrögð 
Hreinlæti 
Kennslueldhúsið  
Tennur, bein og mjólk 
 

Spurnaraðferðir, 
umræður, sýnikennsla, 
verkleg vinna. 

Tími 1. 
Handþvottur, hreinlæti 
og sótthreinsun og 
mikilvægi þess. Farið er 
yfir reglurnar í 
eldhúsinu, 
kennslueldhúsið kynnt. 
Frágangur og umgengni.  
Tími 2  
Tennur, bein og mjólk 
(gott og gaman bls. 18-
21) 
 
 
 
 

-Mikilvægi þess að 
hirða vel um 
tennurnar.  
 
-Kalk í mjólkurvörum 
gerir tennur og bein 
sterk.  
 
-Að mjólk er holl 
 
-þekki aðal áhöld 
eldhússins 
 
-viti hvað ber að varast 
í eldhúsinu 
 

Símat og 
leiðsagnarmat. 
Sýnimöppur frá þema. 
   

6.-10. nóv. Trúarbrögð 
Mjólkurdrykkur 
Ávextir 
Töfradrykkur 

 Tími 3 
Börnin búa til 
mjólkurdrykk. 
Tími 4.  

- þekki helstu ávexti og 
viti hvaðan þeir koma 
 
-Kalk í mjólkurvörum 
gerir tennur og bein 
sterk.  

Símat og 
leiðsagnarmat.   
Sýnimöppur frá þema. 
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Rætt um ávexti og 
uppruna þeirra og 
hollustu. 
Börnin búa til töfradrykk 
(gott og gaman bls.11) 
 

-Að mjólk er holl 

13.-17. nóv. Þema: Trúarbrögð 
Grænmeti 

  Tími 5 
Heimsókn í 
matvöruverslun og 
grænmetistegundir 
skoðaðar. 
Tími 6 
Horft á kynningu um 
íslenskt grænmeti, 
umræður. 
Grænmetisbakki og 
ídýfa.  
 

- þekki helsta íslenska 
grænmeti og hvernig 
það er ræktað. 
 
-grænmeti og úrval 
þess skoðað í verslun 

 
-kynnist íslenskri 
grænmetisræktun  
 

Símat og 
leiðsagnarmat. 
Sýnimöppur frá þema. 
   

20.-24. nóv. Þema: Trúarbrögð 
Fæðuhringurinn 
bakstur 

 Tími 7  
Fæðuhringurinn og  
Fæðuhringsbrauðsneiðar 
(gott og gaman bls.15) 
 
Teikna mynd af 
brauðsneið og velja 3 
mismunandi álegg sem 

- greina á milli hollra og 
óhollra fæðutegunda 
 
-greina hvaðan 
matvælin koma sem 
unnið er með 
 

Símat og 
leiðsagnarmat. 
Sýnimöppur frá þema. 
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koma úr þrem flokkum 
fæðuhringsins. 
 
Tími 8  
Bakstur –
Ævintýrasnúðar 
(Kanilsnúðar).   
 

-Kynnist því að til eru 
hollar og óhollar 
fæðutegundir  
 
-geti farið eftir einfaldri 
uppskrift 
 

27. nóv.-1. des. Þema: Jól 
Hreinlæti 
Kennslueldhúsið 
Grænmeti 

 Tími 1. 
Handþvottur, hreinlæti 
og sótthreinsun og 
mikilvægi þess. Farið er 
yfir reglurnar í 
eldhúsinu, 
kennslueldhúsið kynnt. 
Frágangur og umgengni.  
Tími 2. 
 jólagrænmetisbakki og 
ídýfa. 

- þekki helsta íslenska 
grænmeti og hvernig 
það er ræktað. 
 
-þekki aðal áhöld 
eldhússins 
 
-viti hvað ber að varast 
í eldhúsinu 
 

Símat og 
leiðsagnarmat. 
Sýnimöppur frá þema. 
   

4.-8. des. Þema:Jól 
Tennur, bein og Mjólk 
Mjólkurdrykkur 
Grænmeti 

  Tími 3. 
Tennur, bein og mjólk 
(gott og gaman bls. 18-
21) Mjólkurdrykkur 
Tími 4. 
Nemendur búa til 
jólamyndir úr grænmeti 

-sjái hvernig 
grænmetið verði til og 
hverjir sjá um það 

 
-kynnist íslenskri 
grænmetisræktun  
 

Símat og 
leiðsagnarmat.  
Sýnimöppur frá þema. 
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-Mikilvægi þessa að 
hirða vel um 
tennurnar.  
 

11.-15. des. Þema: Jól 
Fæðuhringurinn 
bakstur 

 Tími 5.  
Fæðuhringurinn og  
Fæðuhringsbrauðsneiðar 
(gott og gaman bls.15) 
Nemendur: 
Teikna mynd af 
brauðsneið og velja 3 
mismunandi álegg sem 
koma úr 3. Flokkum 
fæðuhringsins 
 
Tími 6. 
Nemendur baka 
piparkökur og læra 
aðferðir 
smákökubaksturs.  
 

- greina á milli hollra og 
óhollra fæðutegunda 
 
-greina hvaðan 
matvælin koma sem 
unnið er með 
 
-Kynnist því að til eru 
hollar og óhollar 
fæðutegundir  
 
-geti farið eftir einfaldri 
uppskrift 
 
 

Símat og 
leiðsagnarmat. 
Sýnimöppur frá þema. 
   

18.-20. des. Þema: Jól 
Ávextir 
Töfradrykkur 
 

  Tími 7. 
Rætt um ávexti og 
uppruna þeirra og 
hollustu. Nemendur búa 
til töfradrykk með 

Geri sér grein fyrir 
hvernig ávextirnir vaxa 
á trjám  
 

Símat og 
leiðsagnarmat. 
Sýnimöppur frá þema. 
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jólabragði (gott og 
gaman bls.11) 
 
Tími 8.  
Jólasmiðja 
 
 

 -geti farið eftir 
einfaldri uppskrift 
 
- þekki íslenskar 
tegundir grænmetis og 
viti hvaðan þær koma  
 
- þekki helstu ávexti og 
viti hvaðan þeir koma 
 
 

      

      


