
 

 

Heimilisfræði 3. bekkur 2022-23 

Helstu áherslur í námi og kennslu 3. bekkjar eru að nemandi: 

- Læri að umgangast eldhúsið og varast hættur sem þar eru. 
- Læri nöfn á áhöldum sem notuð eru. 
- Læri um mismunandi fæðuflokka. Áhersla á mjólkur-, grænmetis-, ávaxta- og kornflokka. 
- Læri að smakka allan mat sem verið er að vinna með. 
- Læri að til eru hollar og óhollar fæðutegundir m. t. t. heilsu og tannheilsu. 
- Fái þjálfun í að ganga vel um og sýna hreinlæti við heimilisstörf. Sérstök áhersla á uppvask og 

frágang. 
- Fái verklega þjálfun í heimilisfræði. 
- Fái þjálfun í að vinna með öðrum. 

Kennsluaðferðir - Hvernig vinnum við í kennslustundum.  

Nemendur byrja á því að þvo hendur, spritta, setja á sig svuntur og fá sér svo sæti. Kennari segir 
nemendum frá verkefni dagsins og er með fræðslu um tengd viðfangsefni í umræðuformi ásamt því að 
skipta þeim í hópa. Að því loknu ná nemendur í þau áhöld og skálar sem kennari hefur lagt til og koma 
saman við stóra borðið. Þar fá nemendur það hráefni sem þau þurfa samkvæmt fyrirmælum frá 
kennara eða uppskrift. Nemendur mæla sjálf hráefnið og er mikið lagt upp úr að allir vinni saman, allir 
taki þátt og allir fái að gera. Eftir það fara nemendur á sínar starfstöðvar og klára verkefnið þar með 
aðstoð kennara. 

Í heimilisfræði leggjum við áherslu á verklega vinnu ásamt því að vera með fræðslu og tókum þá 
ákvörðun að nota ekki kennslubækur. 

Námsgögn 

- Fæðuhringurinn. 
- Uppskriftir úr ýmsum áttum.  
- Uppskriftir og verkefni úr kennslubókunum Hollt og gott, Gott og gagnlegt og Heimilisfræði.  
- Hráefni og matvæli úr kennslueldhúsinu. 
-  

Námsmat  

Leiðbeinandi símat í hverri kennslustund. Lokanámsmat er í lok námslotu sem á þessu skólaári eru 12 
vikur þar sem nemendur mæta 1x í viku í 80 mínútur í senn. Lögð er áhersla á að leiðbeina á 
uppbyggjandi hátt og hrósa fyrir góð vinnubrögð. Það er í góðu lagi að gera mistök og áhersla er lögð á 
að allir gera einhvern tíma mistök og maður lærir af mistökum sínum. Nemendur þurfa að taka þátt í 
umræðum og leggja sig fram um að sýna góð vinnubrögð.  

Lokanámsmat byggir á þátttöku og virkni í kennslustundum – bæði í umræðum og verklegri vinnu. 

Kennari 

Gábor Réz 


