
 
                             Námsáætlun Helgafellsskóla vorönn 2020                                

Árgangur: 6. bekkur 

Námsþáttur: Heimilisfræði 

Kennarar: Klara Gísladóttir 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
27. –31. 

jan. 
 Kynning á eldhúsi, farið yfir 

eldhúsreglur. 
Vinnubók: Mál og vog, 
algeng eldhúsáhöld 

Gott og gagnlegt 2 Símat, sjálfsmat, 
verkefnabók 

3. – 7. 
feb. 

 farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti 
og þrif tengdu heimilishaldi 

 matreitt einfaldar og hollar máltíðir og 
nýtt hráefnið sem best 

 unnið sjálfstætt eftir uppskriftum og 
notað til þess algengustu mæli- og 
eldhúsáhöld 

 skilið og rætt mismunandi 
umbúðarmerkingar, metið útlit og 
gæði matvæla og útskýrt hvernig á að 
geyma þau 

Einfalt brauð á 30 mínútum Ljósrit frá kennara Símat, sjálfsmat, 
verkefnabók 

10. – 14. 
feb. 

 farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti 
og þrif tengdu heimilishaldi 

 matreitt einfaldar og hollar máltíðir og 
nýtt hráefnið sem best 

 unnið sjálfstætt eftir uppskriftum og 
notað til þess algengustu mæli- og 
eldhúsáhöld 

 skilið og rætt mismunandi 
umbúðarmerkingar, metið útlit og 

Brauðvafningar með 
sesamfræjum og hunangi 

Gott og gagnlegt 2 Símat, sjálfsmat, 
verkefnabók 



 
gæði matvæla og útskýrt hvernig á að 
geyma þau 

17. – 21.  
feb. 

 tjáð sig um aðalatriði 
næringarfræðinnar 

Vinnubók 
Næringarefnin/vítamín 
Orkuefnin 

Gott og gagnlegt 2 Símat, sjálfsmat, 
verkefnabók 

24. – 28. 
feb. 

 farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti 
og þrif tengdu heimilishaldi 

 matreitt einfaldar og hollar máltíðir og 
nýtt hráefnið sem best 

 unnið sjálfstætt eftir uppskriftum og 
notað til þess algengustu mæli- og 
eldhúsáhöld 

skilið og rætt mismunandi 
umbúðarmerkingar, metið útlit og gæði 
matvæla og útskýrt hvernig á að geyma 
þau 

Lummur Gott og gagnlegt 2 Símat, sjálfsmat, 
verkefnabók 

2. – 6. 
mars 

 farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti 
og þrif tengdu heimilishaldi 

 matreitt einfaldar og hollar máltíðir og 
nýtt hráefnið sem best 

 unnið sjálfstætt eftir uppskriftum og 
notað til þess algengustu mæli- og 
eldhúsáhöld 

skilið og rætt mismunandi 
umbúðarmerkingar, metið útlit og gæði 
matvæla og útskýrt hvernig á að geyma 
þau 

Hrísgrjónaréttur Gott og gagnlegt 2 Símat, sjálfsmat, 
verkefnabók 

9. – 13. 
mars 

 Vinnubók 
Kjöt og fiskur 

Gott og gagnlegt 2 Símat, sjálfsmat, 
verkefnabók 

16. – 20. 
mars 

 farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti 
og þrif tengdu heimilishaldi 

Kjötsósa með spagettí og 
salat 

Gott og gagnlegt 2 Símat, sjálfsmat, 
verkefnabók 



 
 matreitt einfaldar og hollar máltíðir og 

nýtt hráefnið sem best 

 unnið sjálfstætt eftir uppskriftum og 
notað til þess algengustu mæli- og 
eldhúsáhöld 

skilið og rætt mismunandi 
umbúðarmerkingar, metið útlit og gæði 
matvæla og útskýrt hvernig á að geyma 
þau 

23. – 27. 
mars 

 farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti 
og þrif tengdu heimilishaldi 

 matreitt einfaldar og hollar máltíðir og 
nýtt hráefnið sem best 

 unnið sjálfstætt eftir uppskriftum og 
notað til þess algengustu mæli- og 
eldhúsáhöld 

skilið og rætt mismunandi 
umbúðarmerkingar, metið útlit og gæði 
matvæla og útskýrt hvernig á að geyma 
þau 

Mexíkóskur kjötréttur og 
brauð 

Gott og gagnlegt 2 Símat, sjálfsmat, 
verkefnabók 

30. – 3. 
apríl 

 farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti 
og þrif tengdu heimilishaldi 

 matreitt einfaldar og hollar máltíðir og 
nýtt hráefnið sem best 

 unnið sjálfstætt eftir uppskriftum og 
notað til þess algengustu mæli- og 
eldhúsáhöld 

skilið og rætt mismunandi 
umbúðarmerkingar, metið útlit og gæði 
matvæla og útskýrt hvernig á að geyma 
þau 

Vínarbrauð Gott og gagnlegt 2 Símat, sjálfsmat, 
verkefnabók 



 
     

13. – 17. 
apríl 

 farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti 
og þrif tengdu heimilishaldi 

 matreitt einfaldar og hollar máltíðir og 
nýtt hráefnið sem best 

 unnið sjálfstætt eftir uppskriftum og 
notað til þess algengustu mæli- og 
eldhúsáhöld 

skilið og rætt mismunandi 
umbúðarmerkingar, metið útlit og gæði 
matvæla og útskýrt hvernig á að geyma 
þau 

Skonsur Gott og gagnlegt 2 Símat, sjálfsmat, 
verkefnabók 

20. – 24. 
apríl 

 farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti 
og þrif tengdu heimilishaldi 

 matreitt einfaldar og hollar máltíðir og 
nýtt hráefnið sem best 

 unnið sjálfstætt eftir uppskriftum og 
notað til þess algengustu mæli- og 
eldhúsáhöld 

skilið og rætt mismunandi 
umbúðarmerkingar, metið útlit og gæði 
matvæla og útskýrt hvernig á að geyma 
þau 

Chilifiskur í ofni og meðlæti Gott og gagnlegt 2 Símat, sjálfsmat, 
verkefnabók 

27. – 1. 
maí 

 farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti 
og þrif tengdu heimilishaldi 

 matreitt einfaldar og hollar máltíðir og 
nýtt hráefnið sem best 

 unnið sjálfstætt eftir uppskriftum og 
notað til þess algengustu mæli- og 
eldhúsáhöld 

Fiskisúpa með grænmeti og 
brauð 

Gott og gagnlegt 2 Símat, sjálfsmat, 
verkefnabók 



 
skilið og rætt mismunandi 
umbúðarmerkingar, metið útlit og gæði 
matvæla og útskýrt hvernig á að geyma 
þau 

4. – 8. 
maí 

 farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti 
og þrif tengdu heimilishaldi 

 matreitt einfaldar og hollar máltíðir og 
nýtt hráefnið sem best 

 unnið sjálfstætt eftir uppskriftum og 
notað til þess algengustu mæli- og 
eldhúsáhöld 

skilið og rætt mismunandi 
umbúðarmerkingar, metið útlit og gæði 
matvæla og útskýrt hvernig á að geyma 
þau 

Tebollur Gott og gagnlegt 2 Símat, sjálfsmat, 
verkefnabók 

11. – 15. 
maí 

 tjáð sig um ólíka siði og venjur, og 
þjóðlegar íslenskar hefðir í matargerð. 

Vinnubók 
Gamlar vinnsluaðferðir 
Egg 

Gott og gagnlegt 2 Símat, sjálfsmat, 
verkefnabók 

18. – 22. 
maí 

 farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti 
og þrif tengdu heimilishaldi 

 matreitt einfaldar og hollar máltíðir og 
nýtt hráefnið sem best 

 unnið sjálfstætt eftir uppskriftum og 
notað til þess algengustu mæli- og 
eldhúsáhöld 

skilið og rætt mismunandi 
umbúðarmerkingar, metið útlit og gæði 
matvæla og útskýrt hvernig á að geyma 
þau 

Matarsalat með eggjum og 
brauðbollur 

Gott og gagnlegt 2 Símat, sjálfsmat, 
verkefnabók 

25. – 29. 
maí 

 farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti 
og þrif tengdu heimilishaldi 

Focaccia og litrík eggjakak Ljósrit og Gott og 
gagnlegt 2 

Símat, sjálfsmat, 
verkefnabók 



 
 matreitt einfaldar og hollar máltíðir og 

nýtt hráefnið sem best 

 unnið sjálfstætt eftir uppskriftum og 
notað til þess algengustu mæli- og 
eldhúsáhöld 

skilið og rætt mismunandi 
umbúðarmerkingar, metið útlit og gæði 
matvæla og útskýrt hvernig á að geyma 
þau 

1.-5. 
júní 

 gert sér grein fyrir helstu 
kostnaðarliðum við heimilishald og sé 
meðvitaður um neytendavernd 

Verðkönnun, munur á verði 
í lágvöruverslunum og 
bensínstöðvum/sjoppum 

Ferð í búðir, gögn frá 
kennara 

Símat, sjálfsmat, 
verkefnabók 

8. – 12. 
júní 

 farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti 
og þrif tengdu heimilishaldi 

 matreitt einfaldar og hollar máltíðir og 
nýtt hráefnið sem best 

 unnið sjálfstætt eftir uppskriftum og 
notað til þess algengustu mæli- og 
eldhúsáhöld 

skilið og rætt mismunandi 
umbúðarmerkingar, metið útlit og gæði 
matvæla og útskýrt hvernig á að geyma 
þau 

Hjónabandssæla í 
múffuformum 

Gott og gagnlegt 2 Símat, sjálfsmat, 
verkefnabók 

15. – 19. 
júní 

 farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti 
og þrif tengdu heimilishaldi 

 matreitt einfaldar og hollar máltíðir og 
nýtt hráefnið sem best 

 unnið sjálfstætt eftir uppskriftum og 
notað til þess algengustu mæli- og 
eldhúsáhöld 

Vinnubók: Rafmagnsnotkun 
Kókoskúlur 

Gott og gagnlegt 2 
Ljósrit  

Símat, sjálfsmat, 
verkefnabók 



 
skilið og rætt mismunandi 
umbúðarmerkingar, metið útlit og gæði 
matvæla og útskýrt hvernig á að geyma 
þau 

22. – 23. 
júní 

 farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti 
og þrif tengdu heimilishaldi 

 matreitt einfaldar og hollar máltíðir og 
nýtt hráefnið sem best 

 unnið sjálfstætt eftir uppskriftum og 
notað til þess algengustu mæli- og 
eldhúsáhöld 

skilið og rætt mismunandi 
umbúðarmerkingar, metið útlit og gæði 
matvæla og útskýrt hvernig á að geyma 
þau 

Pizza Ljósrit Símat, sjálfsmat, 
verkefnabók 

 


