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Til kenn ar ans

Við samn ingu þess ar ar náms bók ar voru fjór ir þætt ir heim il is fræð inn ar lagð ir til 
grund vall ar, nær ing og holl usta, ör veru fræði (hrein læt is fræði), mat væla fræði og 
neyt enda fræði. 

Ákveð ið var að skipta bók inni nið ur í fjór ar lot ur þar sem hver þátt ur fyr ir sig gengi 
sem rauð ur þráð ur í gegn um sér hverja lotu. Aðr ir þætt ir heim il is fræði kennslu fyr ir 
sjö ára nem end ur, eins og mat reiðsla og vinnu brögð voru felld ir inn í þannig að úr 
mynd að ist ein sam fella fyr ir hverja lotu. Höf und ar leggja til að náms efn ið sé kennt 
þannig að hver lota sé unn in sem ein heild. Það er trú okk ar að nám ið verði mark
viss ara og áhuga verð ara ef hægt er að skapa heild stæða mynd af við fangs efn inu í 
hug um nem enda.

Lot urn ar voru nefnd ar eft ir far andi heit um:
•	 Hollt og gott sem teng ist nær ingu og holl ustu.
•	 Ör ver urn ar í kring um okk ur sem teng ist ör veru og hrein læt is fræði.
•	 Mat ur inn okk ar sem teng ist mat væla fræði.
•	 Við erum ábyrg ir ein stak ling ar sem teng ist neyt enda fræði.

Röð inni á lot un um má breyta ef kenn ara sýn ist svo og efn is tök geta ver ið háð  
fram boði á hrá efni og tíma bil um kennslu árs ins. 

Mið að er við að hver kennslu stund (80 mín.) sé byggð á við fangs efn um einn ar  
bók ar opnu. Á því eru ör fá ar und an tekn ing ar sem sér stak lega verð ur get ið um í 
kennslu leið bein ing un um.

Upp skrift irn ar í nem enda bók eru þannig upp byggð ar að sér stak lega er get ið um 
áhöld in og hrá efn ið sem nota þarf við mat reiðsl una. Er þetta gert til þess að nem
end ur læri smátt og smátt að það að taka til efni og áhöld sé alltaf það fyrsta sem 
gert er áður en haf ist er handa. Í kennslu leið bein ing um eru efni og áhöld ekki tal in 
upp held ur vís að í nem enda bók ina.

Von okk ar er að kennslu leið bein ing arn ar komi sér vel þeg ar far ið er að skipu leggja 
kennslu stund ir vetr ar ins. Ef laust má nálg ast efn ið á ann an hátt en lagt er til hér. 
Náms bæk ur og kennslu leið bein ing ar eiga frem ur að vera leið bein andi og til  
stuðn ings en að vera stýr andi.

Gangi ykk ur vel í starfi.
Hall dóra Birna og Hjör dís
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Ver um við bú in

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 geri	sér	grein	fyr	ir	nauð	syn	þess	að	við	hafa	hrein	læti	og	góða	um	gengni

•	 geri	sér	grein	fyr	ir	að	fara	þarf	var	lega	með	öll	egg	járn

•	 skynji	mik	il	vægi	sam	vinnu

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 4 og 5.

 Hand sápa, hand klæði / bréf þurrka,  

 svunta, beitt ur hníf ur og skæri.

Kennslu til hög un

1. Náms efn ið af hent og kynnt nem end um, náms bók in skoð uð. 

2. Mynd irn ar skoð að ar og kenn ari fer yfir mik il vægi þess að vera alltaf hreinn  
 og snyrti leg ur við heim il is störf in.

3. Rætt um mik il vægi hand þvott ar og hvers vegna við not um svunt ur. 

4. Rifj að upp hvern ig á að þvo sér um hend urn ar og nem end ur æfa hand þvott,  
 nota volgt vatn, hand sápu, skola vel og þurrka með hreinu hand klæði /  
 bréf þurrku. 

5. Kenn ari fer yfir hvern ig unn ið er í eld hús inu og nem end ur skoða í skápa  
 og skúff ur. Hvar eru áhöld in geymd?

Í lok tím ans er gam an að leyfa börn un um að poppa eða smyrja brauð með osti svo  
eitt hvað sé nefnt.

4

Verum vi›búin
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Nota›u svuntu vi› heimilisstörfin.

Vertu ætí› hrein(n) og snyrtileg(ur)
vi› heimilisstörfin.
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fivo›u flér vel um hendurnar
á›ur en flú byrjar a› matrei›a.

Vertu varkár me› alla beitta hnífa og
haf›u alltaf fullor›inn flér til a›sto›ar.

Haf›u snyrtilegt
í kringum flig.



Fæðu hring ur inn – Fæðuflokkarnir bls. 30

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 læri	hvað	er	fæðu	hring	ur

•	 læri	hvers	vegna	fæðu	teg	und	un	um	er	 

 rað að í fæðu hring

•	 læri	að	fæðu	hring	ur	inn	skipt	ist	nið	ur	í	 

 flokka sem við köll um fæðu flokka

•	 skilji	mik	il	vægi	þess	að	borða	úr	öll	um	 

 fæðu flokk um dag lega

Náms gögn

 Fæðu hring ur inn.

 Nem enda bók in bls. 6 og bls. 30.

 Lit ir og blý ant ur.

Kennslu til hög un

1. Kenn ari sýn ir fæðu hring inn og út skýr ir hvern ig hann skipt ist nið ur í mis stór ar  
 sneið ar eða flokka.

2. Fjall að um hvað sneið arn ar heita og út skýrt hvaða fæðu teg und ir búa sam an í  
 hverj um flokk fyr ir sig. Nemendur vinna verkefni bls. 30.

3. Rætt um hvort nem end ur þekki fleiri fæðu teg und ir en sjást á hringn um.

4. Fjall að um hvort það sé sjálf gef ið að öll um þyki all ur mat ur jafn góð ur.  
 Hvað er að vera mat vand ur? Hvað með upp á halds mat inn okk ar?

5. Kenn ari út skýr ir hvers vegna fæðu hring ur inn á að hjálpa okk ur við val  
 á fæðu teg und um.

6. Upp á halds fæðu hring ur bekkj ar ins bú inn til.

7. Nem end ur teikna og lita fæðu teg und ir inn í auða hring inn í bók inni á bls. 6.

Hægt er að leysa verk efn ið í nem enda bók á marg vís leg an hátt. Til val ið er að sam þætta 
vinn una við stærð fræði og nefna hug tök eins og hring ur, fjöldi, þrí hyrn ing ur, sól ar
hring ur og stærð. Hver flokk ur er tek inn fyr ir sig og nem end ur beðn ir að nefna til sína 
upp á halds fæðu teg und (tvær til þrjár í hvern flokk). All ir teikna sams kon ar mynd ir og 
kenn ari reyn ir að tryggja að all ir eigi jafn an hlut í hringn um. Í því sam bandi er hægt 
að fjalla um sam vinnu og sam á byrgð nem enda.

Auka verk efni

Hvar á paprik an heima?

Hvar á lýs ið heima?

Í hvaða flokki er syk ur inn?

5

Ít ar efni
Mynd ir af fæðu teg und um úr blöð um 
og tíma rit um.

Fæðuhringurinn 

Hér ætlum við að skrá uppáhaldsfæðuhringinn okkar.
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Skóla nest ið mitt er hollt og gott

7

Skólanesti› mitt er
hollt og gott

Fylltu nestisboxi› flitt.

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 læri	hvað	eru	góð	ar	mat	ar	venj	ur

•	 skilji	tengsl	in	á	milli	heil	brigð	is	og	 

 góðra mat ar venja 

•	 geti	gert	sam	an	burð	á	holl	um	og	óholl	um	 

 fæðu teg und um fyr ir tenn ur

Náms gögn

 Fæðu hring ur inn.

 Fæðu teg und ir úr öll um fæðu flokk um.

 Nem enda bók in bls. 7.

 Tafl an eða stór skrif blokk.

 Lit ir og blý ant ur.

Kennslu til hög un

1. Kenn ari finn ur til fæðu teg und ir sem hægt væri að hafa í nesti og rað ar þeim  
 á kenn ara borð ið.

2. Nem end ur geta upp á því hvað mætti hugs an lega út búa úr þess um  
 fæðu teg und um.

3. Hvað vil ég sjá í nest is box inu mínu? Kenn ari teikn ar tóm an fæðu hring á  
 töflu og skrá ir svör nem enda í hann.

4. At hug að hvort vant ar í ein hvern flokk. Er það í lagi? 

5. Get um við kall að það hollt og gott fyr ir tenn urn ar að vera með súkkulaði krem  
 á milli brauð sneið anna? Hvað með kókó mjólk? En súkkulaði kex?

6. Nem end ur teikna hollt og gott nesti í tóma nest is box ið í vinnu bók inni. Eða  
 setja teng isnúru frá mynd un um af fæðu teg und un um á borð inu ofan í box ið.

Hollt nesti er t.d. epli, ban ani eða rófa, sam loka með osti, gúrku, kjöti, bæði gróft 
brauð, flat kök ur og rúg brauð. Vatn, mjólk og ávaxta drykk ur (spari).

Út búa mætti græn met is bakka eða smyrja brauð sam loku með græn meti og flysja rófu 
eða gul rót og út búa nesti. Þá skap ast tæki færi til að ræða hvað eru góð ar mat ar venj ur. 
Ef við vilj um vera hraust þá er nauð syn legt að borða fjöl breytta fæðu og neyta ekki of 
mik ils syk urs. Þar sem börn á þess um aldri eiga erfitt með að greina á milli þess sem 
er gott og þess sem er hollt er ástæða til að benda á að það sé allt í lagi að koma í ein
staka til fell um með óhollt í nesti í skól ann. En þá sé nauð syn legt að borða það holla 
fyrst og svo það óholla.
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Vin ir og óvin ir tann anna

Vinir og óvinir tannanna
Ra›a›u vinum og óvinum tannanna í rétta poka.

8

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 læri	mik	il	vægi	þess	að	hugsa	vel	um	 

 tenn urn ar og viti hvað þarf til að hirða  

 tenn ur vel

•	 geti	gert	grein	ar	mun	á	góð	um	og	 

 slæm um fæðu teg und um fyr ir tenn urn ar

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 8.

Kennslu til hög un

1. Rætt um mik il vægi þess að hugsa vel um tenn urn ar. Rætt um gildi tann anna  
 fyr ir mál, út lit og vellíð an.

2. Rætt um tann skemmd ir og hvers vegna tenn ur skemm ast. Út skýrt hvers vegna  
 það er mik il vægt að ein hver full orð inn bursti tenn urn ar hjá börn um á þess um  
 aldri. Hve oft á að bursta tenn ur, nota tann þráð og fara til tann lækn is?  
 Hvers vegna erum við að flú orskola tenn urn ar okk ar?

3. Kenn ari skoð ar með nem end um verk efn ið um tenn urn ar á bls. 8. Hvern ig  
 tenn ur vilj um við hafa, hvít ar og fal leg ar eða brún ar og skemmd ar? 

4. Hvað get um við gert til þess að halda tönn un um okk ar heil um og fal leg um?

5. Skoða fæðu teg und irn ar, sem eru í kring um pok ana, og ræða um hvaða  
 fæðu teg und ir eru góð ar og slæm ar fyr ir tenn urn ar. Tengja um ræð una  
 skóla nest inu, rifja upp.

6. Nem end ur eiga að tengja fæðu teg und irn ar í rétt an poka. 

Hér má einnig láta nem end ur út búa vegg spjald með vin um og óvin um tann anna og 
nota um búð ir eða teikna. Einnig má nota úr klipp ur úr aug lýs inga bæk ling um.
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Græn metiskar l ar

Grænmetiskarlar
Efni og áhöld

Sker›u grænmeti›.

fiú getur gert flinn karl ö›ruvísi. 

9

agúrka

hnífur skur›arbrettitannstönglar

gulrótblómkálpaprika

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 viti	hvers	vegna	græn	meti	er	hollt

•	 átti	sig	á	mik	il	vægi	hrein	læt	is	við	með	ferð	 

 græn met is

•	 öðlist	já	kvæðni	gagn	vart	verk	legri	vinnu

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 9.

 Hrá efni og áhöld (sjá efni og áhöld í  
 nem enda bók).

Kennslu til hög un

1. Kenn ari ræð ir um holl ustu græn met is. Nýtt grænmeti, hrátt eða soð ið,  
 geymslu þess, nær ing ar efni o.fl.

2. Hvaða græn meti þekkj um við og hvaða græn meti finnst nem end um gott?

3. Hvar vex græn meti og hvaða græn meti get um við rækt að hér á Ís landi?

4. Kenn ari fer yfir mik il vægi þess að þvo og skola græn meti. Einnig er gott að  
 tala um hýði og hvenær má borða það. Hér er hægt að koma inn á um ræðu  
 um safn kassa og hvað má fara í þá.

5. Kenn ar inn út skýr ir rammann efni og áhöld. Þar kem ur fram hvaða efni og  
 áhöld á að nota hverju sinni.

6. Hver nem andi fær lít inn hníf, skurð ar bretti, tann stöngla og bút af þeim  
 græn metis teg und um sem nota á.

7. Nem end ur eiga að skera græn met ið í hæfi lega bita og raða sam an og búa til  
 græn metiskarla. Mik il vægt er að segja nem end um að þeir geti gert sinn karl  
 öðru vísi en þann sem sýnd ur er á bls. 9. 

8. Nem end ur geta ým ist borð að karl ana sína strax eða tek ið þá með heim.

Skera þarf græn met ið frem ur smátt og hafa karl inn ekki of stór an ef börn in eiga að 
geta borð að allt.

Ít ar efni
5 á dag! Borð um ávexti og græn meti heils unn ar vegna. Vegg spjald frá Mann eld is ráði.
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Nart milli mála

Nart milli mála
Skrifa›u fyrsta stafinn og sjá›u hva› er hollt a› narta.

Hvernig lítur
skemmd tönn út?

heil tönn                                                                           skemmd tönn

10

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 læri	hvað	við	get	um	gert	til	að	vernda	 

 tenn urn ar

•	 læri	hvaða	fæðu	teg	und	ir	gera	tenn	urn	ar	 

 okk ar sterk ar

•	 læri	hvaða	fæðu	teg	und	ir	eru	góð	ar	fyr	ir	 

 okk ur milli mál tíða og valda síð ur tann  

 skemmd um

Náms gögn

 Mynd ir af ýms um fæðu teg und um.

 Holl ar og óholl ar fæðu teg und ir.

 Nem enda bók in bls. 10.

 Tafl an eða stór skrif blokk. 

 Lit ir og blý ant ur.

Kennslu til hög un

1. Hvaða fæðu teg und ir get um við val ið að borða þeg ar við verð um svöng milli  
 mál tíða? Kenn ari skrá ir nið ur hug mynd ir nem enda. 

2. Hvers vegna er ekki gott fyr ir tenn urn ar að sí fellt sé ver ið með mat í munni?  
 Hvað get ur gerst? Skoða vegg spjald ið Sí fellt nart skemm ir tenn ur til að leggja  
 áherslu á mik il vægi þess að tenn urn ar séu ekki í sí felldu sýru baði. Tengja  
 um ræð una drykkj um. Hvað er gott að drekka þeg ar við erum þyrst? Hvaða  
 drykk ir eru súr ari en aðr ir? Benda nem end um á að hægt sé að setja ávexti eða  
 græn meti út í drykkj ar vatn ið til til breyt ing ar.

3. Nem end ur vinna verk efni í nem enda bók. Fyrst á að finna felu orð. Orð in fela í  
 sér nöfn á fæðu teg und um sem gott er að narta í þeg ar við verð um svöng milli  
 mála. Regl an er sú að nem end ur finna fyrsta staf í heiti mynd anna í köss un um  
 og skrá hann á auðu lín una fyr ir neð an. Þeg ar stafirn ir eru lesn ir sam an kem ur  
 felu orð ið í ljós. Hér má ræða hvort þetta séu sömu fæðu teg und ir og kenn ar inn  
 skráði nið ur eft ir nem end um.

4. Í öðru lagi er verk efni þar sem bygg ir á skiln ingi nem enda á því hvern ig  
 skemmd tönn lít ur út. Hér er sköp un ar kraft ur nem enda lát inn ráða ferð inni. 

Oft get ur ver ið erfitt að trúa því að mat ur inn sem við borð um geti vald ið tann  
skemmd um. Kar í usi og Bakt usi sem eiga heima í munni okk ar þykir sæt indi mjög góð. 
Ef tenn urn ar okk ar fá ekki að hvíla sig stund um, hafa þess ir litlu karl ar það allt of gott. 

Ít ar efni
Æv in týr ið um Kar í us og Bakt us.
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Ávaxtap inn ar

Ávaxtapinnar
Efni og áhöld

11

Sker›u ávextina í bita. firæddu ávaxtabitana
upp á grillpinnann.

Finndu ávextina sem vi› notu›um í dag.

ávextir

skur›arbretti                 hnífur                   grillpinni

1. 2.

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 læri	um	gildi	þess	að	hafa	ávexti	sem	hluta	 

 af sínu dag lega fæði

•	 fræð	ist	um	ávaxta	teg	und	irn	ar	og	hvað	an	 

 ávext irn ir koma

•	 fái	þjálf	un	í	að	nota	beitt	an	hníf

•	 fái	þjálf	un	í	að	nota	ein	föld	áhöld

Náms gögn

 Fæðu hring ur inn.

 Mynd ir af ávöxt um.

 Hrá efni og áhöld (sjá efni og áhöld í  
 nem enda bók).

 Nem enda bók in bls. 11.

Kennslu til hög un

 1. Kenn ari ræð ir um ávaxta flokk inn og nauð syn þess að borða ávexti dag lega  
  vegna þess hvað þeir eru holl ir. Ávextir eru hollt nart milli mála.

 2. Hvaða ávexti þekkj um við? Til eru marg ar ávaxta teg und ir. Hvað an koma  
  ávext irn ir?

 3. Kenn ari sýn ir nem end um ávaxta hníf inn og út skýr ir hvern ig á að nota hann.

 4. Kenn ari út skýr ir nauð syn þess að þvo ávext ina vel áður en þeirra er neytt.  
  Sýn ir nem end um hvern ig það er gert. Bend ir á að suma ávexti þarf að af hýða  
  og sýn ir það einnig. 

 5. Upp skrift að ávaxtap inna í nem enda bók skoð uð.

 6. Kenn ari fer yfir vinnu ferl ið með nem end um og bend ir á nauð syn þess að fara  
  var lega með beitta og odd hvassa hluti.

 7. Nem end ur finna til bretti og kenn ari af hend ir þeim hníf og grillpinna.  
  Nota má tann stöngla í stað grillpinna.

 8. Hver nem andi fær fjór ar til fimm teg und ir af þvegn um og af hýdd um  
  ávaxta bit um og býr til ávaxtap inna.

 9. All ir setj ast nið ur og borða ávaxtap inn ann sinn.

 10. Sam eig in leg ur frá gang ur.

Inn í um ræð una um holl ustu ávaxta má taka upp á halds ávöxt inn okk ar og hvar hann 
vex. Segja má sög una af epla lykt inni á ís lensk um jól um í gamla daga.

Auka verk efni í nem enda bók. Finn ið ávext ina sem við not uð um í dag. Lit ið þá eða 
merk ið sér stak lega.
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Hvern ig þvo um við upp?

Hvernig flvoum vi› upp?

12

Skola›u mestu óhreinindin af
í volgu vatni.

fivo›u úr heitu 
sápuvatni. 

Skola›u sápuna af me›
heitu vatni.

fiurrka›u bor›búna›inn og 
áhöldin me› diskaflurrku.

Láttu bor›búna›inn og
áhöldin á sinn sta›. 

fivo›u og flurrka›u bor›i›
og vaskinn me› bor›klút. 

Skola›u vel úr bor›klútnum og
gangtu snyrtilega frá honum.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

Ra›a›u bor›búna›inum
og áhöldunum.

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 læri	að	þvo	upp

•	 temji	sér	góð	vinnu	brögð

•	 læri	skipu	lögð	vinnu	brögð	 

 (rétt röð un skipt ir máli)

•	 öðlist	já	kvæðni	til	verk	legr	ar	vinnu

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 12.

 Áhöld til þess að þvo upp, sápa, leir þurrka.

 Tafla eða stór skrif blokk.

Kennslu til hög un

Mið að er við tvær sam felld ar kennslu stund ir fyr ir þetta við fangs efni.

1. Kenn ari fjall ar um mik il vægi þess að við hafa hrein læti og góða um gengni.

2. Kenn ari út skýr ir hvern ig þveg ið er upp sam an ber mynd ir bls. 12 og fer yfir  
 hverja mynd með nem end um. Kenn ari sýn ir mynd rænt hvað tek ið er fyrst:  
 það sem er minnst óhreint svo sem glös, og síð an það sem er óhreinna eins  
 og hnífa pör, disk ar og að síð ustu pott ar. Gott er að teikna röð ina fyr ir  
 nem end ur á töflu eða stóra skrif blokk.

3. Nem end ur eiga síð an tveir og tveir að spreyta sig við upp þvott inn. Gott er að  
 láta nem end ur skipt ast á að þvo og þurrka.

4. Ef tími er til þá er gott að láta nem end ur sópa gólf ið og jafn vel þurrka úr  
 skúff um og hill um. Einnig ágætt að ræða nán ar um þvott og ræst ingu og  
 al geng heim il is störf.

5. Mik il vægt er að leggja áherslu á já kvæða af stöðu til upp þvott ar og ann arra  
 heim il is verka, því þannig verð ur vinn an létt ari og ánægju legri. 

Einnig er gott að fá um ræðu um sápu notk un og mik il vægi þess að tak marka hana. 
Tengja um ræð una hringrás vatns og efna í um hverf inu.
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Heill og hálf ur – Ávaxta drykk ur

Heill og hálfur
Lita›u 1 e›a 1/2

Ávaxtadrykkur
Efni og áhöld

Blanda›u saman.

Eplasafi 11/2 dl

Appelsínuflykkni 1/2 dl  

Vatn 4 dl

Ísmolar 

Appelsínusnei›

13

kanna                 dl-mál                     sleif                    glas                   rör

eplasafi         appelsínuflykkni           vatn            appelsínusnei›            ísmolar

1 1/2

1 

1 

1 

1/2

1/2
1/2

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 þekki	heil	an	og	hálf	an

•	 þjálf	ist	í	að	mæla	vökva

•	 þjálf	ist	í	sam	vinnu

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 13.

 Mæli tæki, lítra mál, des ilítra mál, skál ar,  
 flösk ur, glös o.fl.

 Hrá efni og áhöld (sjá efni og áhöld í  
 nem enda bók).

Kennslu til hög un 

Mið að er við tvær sam felld ar kennslu stund ir fyr ir þetta við fangs efni.
Lit aðu 1 = heil an eða 1/2 = hálf an

1. Kenn ari kynn ir hug tök in heill og hálf ur. Til þess er t.d. hægt að nota lítra mál,  
 des ilítra mál eða ávöxt.

2. Kenn ari sýn ir hvern ig hægt er að mæla heil an og hálf an á marga vegu. Gott  
 er að rifja upp frá 6 ára náms efn inu hvern ig við mæl um með dlmáli t.d. lítra  
 og hálf an lítra. Kenn ari mæl ir og nem end ur fylgj ast með og telja hve mörg  
 dlmál það eru.

3. Nem end ur mæla sjálfir heil an og hálf an desí lítra og lítra.

4. Nem end ur vinna verk efn ið á bls. 13.

Ávaxta drykk ur

1. Kenn ari fer yfir efni og áhöld með nem end um. Mik il vægt er að leggja áherslu  
 á að nem end ur finni til öll efni og áhöld áður en þeir byrja.

2. Nem end ur vinna sam an tveir og tveir og fær hver hóp ur hrá efni og áhöld til  
 þess að vinna með.

3. Kenn ari stjórn ar nem end um þannig að all ir eru að mæla í einu, dæmi: Nú  
 mæl um við 1 1/2 dl af epla safa o.s.frv. Nem end ur vinna tveir og tveir og skipt ast   
 á að mæla og hræra í drykkn um. Drykkn um er skipt jafnt í tvö glös og rör lát ið í.  
 Við borð hald ið er kjör ið að ræða um ýms ar mæli ein ing ar og láta börn in koma  
 með til lög ur.

4. Kenn ari og nem end ur vinna sam an að frá gangi. Nem end ur þvo upp. Gott er  
 að fara aft ur yfir bls. 12 og rifja upp að ferð ina.

Einnig má breyta upp skrift inni þannig að ávext ir séu skorn ir smátt út í drykk inn.
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Eld hús á höld

Eldhúsáhöld

Veistu til hvers flessi áhöld eru notu›?

16

sleif sleikja grænmetishnífur

1 teskei›

1 matskei›

1/2 teskei›

1/4 teskei›

skál skur›arbretti

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 skilji	mik	il	vægi	þess	að	mæla	ná	kvæm	lega	 
 all ar upp skrift ir

•	 læri	heiti	nokk	urra	eld	hús	á	halda	og	viti	til	 
 hvers þau eru not uð

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 16.

 Mæli skeið ar, dlmál, hveiti, borð hníf ur,  
 sleif, sleikja, græn met is hníf ur, skál og  
 skurð ar bretti.

Kennslu til hög un

1. Kenn ari sýn ir nem end um dlmál og mæli skeið ar og fer yfir hvaða mæli ein ingu  
 hver skeið hef ur.

2. Kenn ari fer yfir mik il vægi þess að mæla ná kvæm lega þeg ar far ið er eft ir  
 upp skrift um, sýn ir nem end um hvern ig það er gert og vís ar í mynd ir í bók.

3. Næst eru áhöld in á blað síð unni skoð uð og nauð syn legt er að kenn ari hafi  
 sýn is horn af þess um áhöld um hjá sér. 

4. Far ið yfir heiti áhald anna og hvern ig þau eru not uð, fá nem end ur til þess að  
 koma með til lög ur.

5. Hér er hægt að tengja ör veru fræð ina inn í og tala um með ferð áhalda,  
 skurð ar bretti þarf að þvo á milli þess sem það er not að t.d. til að skera brauð,  
 kjöt o.s.frv. 

13



Grall ara brauð

Grallarabrau›
Efni og áhöld

Mældu hráefni› og settu í skál.

17

skál               sleif           sleikja          dl–mál         mæliskei›ar         diskur

Hno›a›u deigi› á bor›i. Hrær›u deigi› saman.

Móta›u brau› og settu á 
bökunarplötu. 

Baka›u brau›i› í
15–20 mínútur.

hveiti             hveitiklí›          lyftiduft              salt                sykur              mjólk 

3 dl hveiti

1 dl hveitiklí›

1/2 tsk lyftiduft

1/2 tsk salt

1 tsk sykur

11/2 dl mjólk

1. 2.

3. 4.

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 þjálf	ist	í	að	mæla	heil	an	og	hálf	an	og	 
 fara eft ir leið bein ing um

•	 þjálf	ist	í	verk	legri	vinnu

•	 þjálf	ist	í	sam	vinnu

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 17.

 Hrá efni og áhöld (sjá efni og áhöld í  
 nem enda bók).

Kennslu til hög un

1. Nem end ur vinna tveir til þrír sam an og fara eft ir leið bein ing um kenn ara. 

2. All ir mæla í einu. Fyrst er hveit ið mælt og þeg ar all ir eru bún ir að því þá er  
 hveitiklíð ið mælt og svo koll af kolli. 

3. Þeg ar kom ið er að því að hræra deig ið sam an og hnoða þá er gott að vísa í  
 mynd irn ar á blað síð unni.

Að ferð

1. Þurr efn in mæld og sett í skál.

2. Mjólk in sett sam an við og deig ið hrært sam an með sleif.

3. Deig ið er sett á borð og hnoð að.

4. Brauð ið mót að og sett á bök un arplötu.

5. Brauð ið sett í 175 °C heit an ofn inn og bak að í 15–20 mín.

Einnig er hægt að stækka upp skrift ina fyr ir all an hóp inn og kenn ari og nem end ur 
mæla sam an eina stóra upp skrift. Kenn ari skipt ir síð an deig inu á milli nem enda og 
hver nem andi hnoð ar sinn hluta og mót ar brauð.

Hér er einnig hægt að tengja ör veru fræð ina við nauð syn þess að við hafa hrein læti við 
frá gang.
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Hvað an kem ur mat ur inn?

Hva›an kemur maturinn?
Para›u saman.

18

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 viti	um	upp	runa	al	gengra	fæðu	teg	unda

•	 læri	hver	eru	sér	kenni	þess	ara	 
 fæðu teg unda

•	 læri	að	það	má	raða	þeim	í	fæðu	hring	inn

Náms gögn

 Mynd ir sem sýna um hverfi fæðu teg unda.

 Fæðu hring ur inn.

 Nem enda bók in bls. 18.

 Lit ir og blý ant ur.

Kennslu til hög un 

1. Kenn ari sýn ir fæðu hring inn og spyr nem end ur hvort þeir viti hvað an mat ur inn,  
 sem er í hringn um, kem ur. Kem ur hann úr búð inni, haf inu, jörð inni, garð in um,  
 trján um eða úr pökk un um (um búð um)? Gam an væri að velta því upp hvort  
 nem end ur álíti að þessi mat ur hafi alltaf ver ið til eða hvort hann hafi ver ið  
 bú inn til í verk smiðj um.

2. Nem end ur og kenn ari vinna verk efn ið í nem enda bók sam an. Rætt um hvern  
 lið verk efn is ins jafn óð um og unn ið er og fæðu teg und un um fund inn stað ur í  
 fæðu hring. All ir fylgj ast að.

3. Hver er upp runi og sér kenni brauðs ins? Hér má ræða um korn ið og hvern ig  
 hægt sé að búa til brauð úr korni. Til eru marg ar teg und ir af brauði og mætti  
 nefna nokkr ar. 

4. Skyr er sér ís lensk af urð og hef ur ver ið á borð um okk ar Ís lend inga öld um  
 sam an. Hvað an kem ur það og hvern ig er það búið til? Hvern ig borð um við  
 skyr? Kynna hug tök in hrátt, soð ið, steikt o.s.frv.

5. Hvað er læris sneið? Hér mætti nefna fleiri teg und ir kjöts og segja frá slátr un.  
 Hvern ig er kjöt ið borð að?

6. Hér má ræða hvort epli séu rækt uð á Ís landi. Er nauð syn legt að gera eitt hvað  
 við eplið svo mögu legt sé að borða það?

7. Eins og með eplið mætti spyrja nem end ur hvort þeir viti hvar best er að rækta  
 gul ræt ur. Hvenær er rækt un ar tím inn? Hvern ig borð um við gul ræt ur?

8. Rætt um hvað an lýs ið kem ur. Við Ís lend ing ar erum mik il fisk veiði þjóð og  
 nýt um ýms ar fiskaf urð ir eins og lýs ið.

Mögu legt er að fjalla um efn is þætti verk efn is ins í staf rófs röð og sam þætta þannig við 
ís lensku kennsl una. Einnig mætti nota mis mun andi liti í teng isnúr urn ar og spjalla um 
þekk ingu nem enda á lit un um.

15



Spari kúl ur

Sparikúlur
Vi› mælum saman.

Bú›u til kúlur og settu í konfektform.

19

200 g smjör

6 dl haframjöl
4 msk kakó

11/2 dl saxa›ar rúsínur

2 dl kókosmjöl

3 dl flórsykur

2 tsk vanillusykur 2 msk vatn

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 þjálf	ist	í	og	læri	um	nauð	syn	þess	að	 
 mæla rétt

•	 þjálf	ist	í	verk	legri	vinnu

•	 læri	um	sæt	indi	og	hvers	vegna	þau	eru	 
 ekki hluti af fæðu hringn um

•	 fái	að	upp	lifa	ánægj	una	af	því	að	búa	til	 
 eig ið góð gæti

•	 þjálf	ist	í	sam	vinnu

Náms gögn

 Fæðu hring ur inn.

 Mat reiðslu bæk ur fyr ir börn.

 Nem enda bók in bls. 19.

 Hrá efni og áhöld (sjá efni og áhöld í  
 nem enda bók).

Kennslu til hög un

1. Kenn ari ræð ir um hvers vegna syk ur og sæt indi eru ekki hluti af fæðu hringn um  
 og vís ar í vinnu nem enda um holl an og góð an mat. Eig um við þá alls ekki að  
 borða sæt indi? Hvenær þá helst?

2. Kenn ari ræð ir um ánægj una af því að búa til ým is kon ar góð gæti við  
 mis mun andi tæki færi eins og jól, páska, af mæli eða bekkj ar kvöld.

3. Upp skrift af spari kúl um skoð uð í nem enda bók og kenn ari ræð ir hvern ig skuli  
 bera sig að við vinn una.

4. Kenn ari og nem end ur mæla sam an allt hrá efn ið í kúl urn ar og setja í skál.  
 Gott að vera bú inn að saxa rús ín urn ar áður. Hér mætti sýna nem end um  
 hvern ig við not um sér stök tæki til að saxa mat væli og ræða hætt ur í eld hús inu.

5. Öllu bland að sam an með sleif og hnoð að síð an létt með hönd un um.

6. Deig inu skipt jafnt milli nem enda.

7. Nem end ur móta litl ar kúl ur og setja í konfekt form.

8. All ir hjálp ast að í lok in við að ganga frá.

9. Pok ar skreytt ir og kúl urn ar sett ar í þá. Einnig má nota frauð plast skál ar,  
 skreyta þær og setja í glæra plast poka og binda slaufu.

Velta má kúl un um upp úr kókos mjöli, hafra mjöli eða súkkulað i spón um ef vilji er fyr ir 
því. Einnig er gott að kæla kúl urn ar eft ir að þær hafa ver ið mót að ar ef tími er til. Litl ar 
hend ur vilja bræða smjör ið í þeim of mik ið og kúl urn ar verða of lin ar.

Ef val ið er að láta börn in mæla sjálf má deila í upp skrift ina með fjór um og pass ar hún 
þá fyr ir þrjú í hóp.

Ít ar efni:
Pönnu kökutert an eft ir Sven Nordquist.
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Ger svepp ur inn 

Gersveppurinn

20

50°C

20°C

37°C

5°C

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 þekki	að	ger	svepp	ur	inn	er	lif	andi	ör	vera	 
 sem þarf að með höndla á sér stak an hátt 

•	 viti	að	við	ákveð	ið	hita	stig	fjölg	ar	 
 ger svepp ur inn sér og verð ur virk ur

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 20.

 Þurr ger.

Kennslu til hög un

1. Kenn ari sýn ir nem end um þurr ger og seg ir þeim sög una af ger svepp in um  
 sem er á þenn an veg:

Ger svepp ur inn er lif andi ör vera sem lif ir í hverju korni þurr gers ins (sýna  
nem end um korn in) Hann hjálp ar okk ur að búa til brauð og boll ur. Hann er  
alltaf sof andi og al veg sér lega lat ur. Það eina sem get ur vak ið hann er volgt 
vatn. Vatn ið verð ur að vera yl volgt eða um 37 °C, eins heitt og við erum sjálf 
þeg ar við erum ekki veik. Þeg ar við vilj um vekja hann og láta hann hjálpa  
okk ur að baka brauð þá verð um við að vanda okk ur. Kenn ari sýn ir mynd irn ar 
af ger svepp in um í bók inni. 

Þeg ar hann er al veg þurr þá sef ur hann sæll og glað ur (efsta mynd in).  
Ef vatn ið, sem við not um til þess að vekja hann, er of kalt þá er hann al veg  
rosa lega lat ur og þá er deig ið mjög lengi að lyfta sér eða lyft ir sér bara alls  
ekki neitt. En þeg ar við höf um vatn ið 37 °C þá glað vakn ar hann og verð ur  
mjög kát ur (sýna mynd) og dug leg ur og fjölg ar sér hratt, deig ið okk ar lyft ir  
sér mjög vel og brauð ið verð ur mjúkt og gott. 

En þeg ar við setj um allt of heitt vatn þá deyr hann og við fáum ekk ert brauð. 
Það er því vanda samt verk að fá ger svepp inn til þess að vinna en nú þeg ar við 
þekkj um töfrafor múl una þá verð um við ekki í vand ræð um með að baka brauð.

2. Hér þarf að kynna hug tök in volg ur – heit ur – sjóð andi. Hvern ig mæl um við  
 hita stig? Við hvað get um við mið að þeg ar við áætl um hita stig ið?
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Brauð bangs ar

Brau›bangsar
Vi› mælum saman og búum til deig.

21

21/2 dl mjólk  

1 tsk salt  

6 tsk flurrger

71/2 dl hveiti 

3 msk matarolía 

11/2 dl hveitiklí›

21/2 dl heitt vatn 

2 tsk pú›ursykur

3 dl heilhveiti 

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 þjálf	ist	í	sam	vinnu	og	góð	um	 
 vinnu brögð um

•	 þjálf	ist	í	að	vinna	með	ger	deig

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 21.

 Hrá efni og áhöld (sjá efni og áhöld í  
 nem enda bók).

Upp skrift fyr ir 8–10

 2 1/2 dl heitt vatn
 2 1/2 dl mjólk
 3 msk mat ar ol ía
 6 tsk þurr ger
 1 tsk salt
 2 tsk púð ur syk ur
 1 1/2 dl hveitiklíð
 3 dl heil hveiti
 7 1/2 dl hveiti
 1 dl hveiti til að hnoða

Að ferð:

1. Allt mælt í skál og hrært vel sam an.

2. Deig ið hnoð að á borði.

3. Deig inu skipt jafnt milli nem enda sem hnoða það sprungu laust og glans andi.

4. Nem end ur móta bangsa og aðr ar fígúr ur úr deig inu.

5. Fígúr un um er rað að á bök un arplötu og þær látn ar lyft ast í u.þ.b. 15 mín.

6. Bak að við 200–225 °C í 10–15 mín út ur.

Kennslu til hög un

1. Kenn ari og nem end ur hjálp ast að við að mæla hrá efni í skál. Gott er að  
 hafa tvær skál ar og setja þurr efn in í aðra og vökva í hina. Gera síð an  
 holu í þurr efn in og blanda vökv an um í.

2. Öllu hrært vel sam an. Kenn ari met ur hvenær mjöl magn er hæfi legt.

3. Kenn ari hnoð ar deig ið og skipt ir því jafnt á milli nem enda sem móta það.

4. Kenn ari og nem end ur vinna sam an að frá gangi. Nauð syn legt er að setja kalt  
 vatn í skál ina um leið og deig ið er tek ið úr henni. Nota skal sleif til þess að  
 hreinsa skál ina, alls ekki upp þvotta burst ann þar sem deig ið sest í hann.
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Hvað er unnið úr mjólkinni?

20

Hvað er unnið úr mjólkinni?
Tengdu það sem er unnið úr mjólk við kúna.

•	 Það	eru	engar	kennsluleiðbeiningar	

 með þessari síðu.
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Ban ana drykk ur

Bananadrykkur
Efni og áhöld

Bananadrykkur fyrir tvo

skál           handfleytari        diskur         gaffall           dl-mál          glös         rör

ávaxtajógúrt      eplasafi         mjólk       súrmjólk     banani     jar›arber

23

1/2 dl eplasafi

1/2 dl mjólk

2 msk súrmjólk

Afh‡ddu
bananann.

Settu ávextina í
skálina.

Mældu eplasafa,
mjólk, súrmjólk
og jógúrt.

Hrær›u vel me›
fleytara.

Skiptu jafnt í
tvö glös. 

1 lítill banani

4 jar›arber

1/2 dl ávaxtajógúrt

Stappa›u bananann
og jar›arberin.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 læri	að	nota	ein	föld	áhöld	við	mat	ar	gerð

•	 læri	að	vinna	sjálf	stætt	eft	ir	upp	skrift

•	 þjálf	ist	í	að	mæla	rétt

Náms gögn

 Hrá efni og áhöld (sjá efni og áhöld í  
 nem enda bók).

 Glæra með upp skrift inni.

 Nem enda bók in bls. 23.

 Mat reiðslu bæk ur barna.

Kennslu til hög un 1

1. Upp skrift að ban ana drykk í nem enda bók skoð uð.

2. Kenn ari fer í gegn um vinnu ferl ið með nem end um. Gott að nota glæru. Leggja  
 áherslu á hina gullnu vinnu reglu að finna öll áhöld og allt hrá efni til áður en  
 vinna er haf in.

3. Nem end ur vinna tveir og tveir sam an að einni upp skrift.

4. Nem end ur bragða á drykkn um og njóta hans.

5. Nem end ur ganga frá í lok in.

Kennslu til hög un 2

1. og 2. lið ur þeir sömu og í kennslu til hög un 1 hér að ofan.

3. Kenn ari og nem end ur mæla sam an í eina stóra upp skrift (magn hrá efn is  
 marg fald að mið að við nem enda fjölda). 

4. Nota má bland ara eða hræri vél og fjalla jafn hliða um slysa hætt ur í eld húsi.

5. Kenn ari hell ir drykkn um í glös in og skipt ir jafnt á milli nem enda.

6. Sam eig in leg ur frá gang ur.

Ágætt að ræða það við nem end ur að jafn gott er að nota ann að hrá efni í upp skrift ina ef 
ekki er allt til sem þar er nefnt. Nota má svo til hvaða ávexti sem er úr ávaxta flokkn um. 
Nota má súr mjólk í stað jógúrts og einnig aðr ar teg und ir ávaxta safa.
Til val ið er að nota af gangs safa, sem hef ur ver ið fryst ur, þeg ar unn ið er sam kvæmt 
kennslu til hög un tvö. Oft fást ein göngu fros in jarð ar ber og þarf þá að þíða þau fyr ir 
notk un sam kvæmt kennslu til hög un eitt, ann ars ekki.
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Um hverfi okk ar

Umhverfi okkar

26

Hva› á ekki heima í ruslapokanum
flegar vi› flokkum rusli›?

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 skynji	hvað	er	hreint	og	ómeng	að	 
 um hverfi

•	 geri	sér	grein	fyr	ir	sam	eig	in	legri	ábyrgð	 
 okk ar á vernd un um hverf is ins

Náms gögn

 Mynd ir úr líf rík inu.

 Nán asta um hverfi okk ar.

 Ýmis neyslu varn ing ur.

 Nem enda bók in bls. 26.

Kennslu til hög un

1. Kenn ari varp ar fram spurn ing um eins og:

 Hvað er um hverfi? 

 Hvað er í um hverf i okk ar?

 Get ég haft áhrif á um hverfi mitt og líf ið í kring um mig?

 Hvað verð ur um allt það rusl sem við fleygj um?

 Get um við hent hverju sem er í rusla tunn una?

 Hvað er end ur vinnsla?

2. Skoð ana skipti og um ræð ur um mál efn ið.

3. Nem end ur og kenn ari skoða sam an það sem er í rusla pok an um í nem enda bók.

4. Verk efni: Hvað á ekki heima í rusla pok an um? Hug leið ing nem end a sjálfra  
 um það sem þeir vildu ekki láta vera í pok an um.

Hér er lögð áhersla á þátt okk ar sem ein stak linga í um hverf is vernd . Ágætt er að leggja 
lín urn ar þannig að höfð að sé til sam visku hvers og eins en ekki far ið í beina kennslu 
í flokk un sorps að sinni. Gott er þó að byrja sem fyrst á ein faldri flokk un og t.d. láta 
nem end ur safna fern um og skola þær.

Hér má einnig nota tæki fær ið og ræða um notk un/of notk un papp írs heima og í  
skól an um. Hvern ig not um við hand þurrk ur, sal ern is papp ír, sápu o.s.frv.

Ít ar efni:
Sorpa, end ur vinnsla. www.sorpa.is
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Ávaxta sal at

Ávaxtasalat
Efni og áhöld

27

skál                      rifjárn             grænmetishnífur           skur›arbretti

Skola›u ávextina. 

vínber              mandarína             epli                banani                ostur 

Flysja›u og sker›u 
ávextina í bita. 

Ríf›u e›a sker›u ostinn.

Me› salatinu er gott a›
hafa saltkex e›a hrökkkex. 

Blanda›u öllu saman í skál.

1.

2. 3.

4. 5.

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 læri	að	vinna	sjálf	stætt	að	ein	faldri	 
 mat ar gerð eft ir upp skrift

•	 læri	að	nauð	syn	legt	er	að	við	hafa	 
 hrein læti við með ferð mat væla

•	 læri	nauð	syn	snyrti	legs	frá	gangs	í	 
 lok hvers verks

Náms gögn

 Hrá efni og áhöld (sjá efni og áhöld í  
 náms bók).

 Nem enda bók in bls. 27.

 Glæra með upp skrift inni.

 Lit mynd ir af ávöxt um.

Kennslu til hög un

1. Upp skrift að ávaxta sal ati í nem enda bók skoð uð.

2. Kenn ari fer yfir verk efn ið með nem end um. Upp skrift in gæti ver ið á glæru.  
 Hér mætti ræða um hvað hægt sé að gera við hina ónýt an legu hluta ávaxt anna  
 og tengja við verk efn ið hér á und an.

3. Kenn ari bend ir á nauð syn þess að þvo og hreinsa ávext ina vel.

4. Nem end ur vinna sjálf stætt eft ir upp skrift. 

5. Borð hald, áhersla lögð á sam á byrgð allra.

6. Nem end ur æfa sig í að ganga vel frá í lok in.

Þar sem eitt af mark mið un um með þessu verk efni er að þjálfa nem end ur í að vinna 
sjálf stætt eft ir upp skrift er gott að skipta þeim í þriggja til fjög urra manna hópa.  
Þá reyn ir enn frek ar á vinnu skipu lag þeirra og sam á byrgð.

Með an nem end ur mat ast er tæki færi til að tengja lög un kex ins, sem þau eru að borða, 
við form stærð fræð inn ar.

Ef ekki hef ur ver ið far ið yfir hin ar ýmsu teg und ir ávaxta og hvar þeir vaxa mætti gera 
það hér.
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Mat ar gerð fyrr og nú

Matarger› fyrr og nú
Hva›a matur var bor›a›ur í gamla daga?

28

laufabrau›

slátur

har›fiskur

hamborgari

mysa

flatkökur

hangikjöt

fiskbollur í dós

spagettí

samlokur

pítsa

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 þekki	hvaða	mat	ur	var	á	borð	um	í	 
 byrj un 20. ald ar 

•	 fræð	ist	um	geymslu	mat	væla	fyrr	og	nú	

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 28.

 Sýn is horn af þess um mat væl um  
 (ef hægt er).

Kennslu til hög un

1. Kenn ari kem ur af stað um ræðu um mat ar gerð í dag og fær ir hana síð an að  
 mat ar gerð í gamla daga. Hvað borð uðu langamma og langafi? Fengu þau  
 ham borg ara o.s.frv.

2. Skoða mynd irn ar á bls. 28 og fara yfir hverja fæðu teg und fyr ir sig.

3. Ræða um/kynna geymslu að ferð ir á hangi kjöti og hvern ig fisk ur var hert ur.  
 Til hvers var þetta gert? Hér má rifja upp um ræðu um ör ver ur.

4. Hægt er að ræða um af hverju laufa brauð ið er svona þunnt. 

5. Mysa, til hvers er hún not uð og eru ein hverj ir sem drekka hana? Jafn vel er  
 gott að eiga mysu til þess að leyfa nem end um að smakka á.

6. Skapa um ræðu hjá nem end um um mat al mennt, hvað finnst okk ur gott?  
 Er það mat ur sem var einnig til á síð ustu öld? O.s.frv. 

Um ræð una má einnig tengja þorramatn um, e.t.v. út búa bakka og leyfa nem end um að 
smakka.

Nem end ur geta lit að mynd irn ar. 

Ít ar efni:
Ís lensk mat ar hefð. Hall gerð ur Gísla dótt ir.
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Skyr í spari bún ingi

Skyr í sparibúningi
Efni og áhöld

Blanda›u eftirfarandi í skálina og hrær›u vel. 

29

skál           fleytari              dl-mál         mæliskei›ar       sleikja

1 dl mjólk

2 dl skyr

1 msk pú›ursykur

1/2 tsk vanilludropar

Blanda›u saman vi› skyri›
og hrær›u. 

Sker›u ávextina í
smáa bita.

fivo›u og afh‡ddu
ávextina.

skyr            mjólk          pú›ursykur     vanilludropar           epli                 banani 

2. 3.

1.

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 geri	sér	grein	fyr	ir	mik	il	vægi	þess	að	 
 neyta mjólk ur af urða

•	 öðlist	já	kvætt	við	horf	til	mjólk	ur	af	urða

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 29.

 Hrá efni og áhöld (sjá efni og áhöld  
 í nem enda bók).

Kennslu til hög un

1. Nem end ur vinna sam an tveir og tveir að upp skrift inni.

2. Kenn ari stjórn ar og leið bein ir skv. mynd um í náms bók inni.

3. Kenn ari og nem end ur vinna sam an að frá gangi.

4. Rætt um holl ustu mjólk ur af urða og neyslu þeirra. 

5. Rætt um hvern ig skyr ið var búið til í gamla daga og hvern ig það er búið til  
 í dag, bragð efni o.fl. 
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Skóla task an mín hrein og fín

Skólataskan mín 
hrein og fín

Efni og áhöld

Nú er tími til fless a› flrífa skólatöskuna.

30

vaskafat                         sápa                   klútur                      leirflurrka 

Taktu vaskafat me› volgu
sápuvatni og tusku. 

Haf›u tuskuna raka
en ekki blauta.

firíf›u töskuna me›
rakri tuskunni.

Mundu a› flurrka
töskuna vel á eftir.

GG ÓÓ ‹‹ UMGENGNI
L†SIR INNRI MANNI

2.

3.

1.

4.

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 læri	að	fara	vel	með	nytja	hluti,	 
 gamla sem nýja

•	 læri	um	verð	mæti	hluta

•	 skilji	að	það	þarf	að	hugsa	vel	um	 
 eig ur sín ar svo þær end ist leng ur

Náms gögn

 Áhöld til hrein gern ing ar.

 Nem enda bók in bls. 30.

 Gaml ir hlut ir og nýir.

Kennslu til hög un

Mið að er við eina kennslu stund (80 mín.) fyr ir þetta við fangs efni.
1. Um ræða um hvað sé góð um gengni. Hug mynd ir nem enda rædd ar og ef til  
 vill skráð ar nið ur.

2. Sýna nem end um gamla hluti og nýja. Ræða um hvað þarf að hafa í huga ef  
 við vilj um að hlut irn ir okk ar end ist.

3. Rætt um hvort hægt sé að þrífa skóla tösk urn ar okk ar og hvort þörf sé á því.

4. Skoða í nem enda bók hvern ig á að þrífa skóla tösk ur.

5. Skóla tösk urn ar skoð að ar og ástand þeirra at hug að. Er það gott eða slæmt?

6. All ir taka sig til og gera tösk urn ar sín ar hrein ar.

Góð um gengni þýð ir að við för um bet ur með hlut ina okk ar. Það þarf að fara vel með 
alla hluti svo að þeir end ist bet ur og leng ur. Gaml ir hlut ir geta gagn ast okk ur jafn vel 
og nýir. Mik ill kostn að ur fylg ir því að þurfa alltaf að kaupa nýtt.

Auka verk efni

Hvern ig er ástand ið á penna vesk inu? Er þörf á að þrífa það?

At hug un gerð á um gengn i í skól an um. Má þar nefna um gengni nem enda um skóna, 
úlp urn ar, vegg ina, gang ana, and dyr in og skóla lóð ina.

Ít ar efni:
Æv in týr ið um lötu stelpuna Grétu eft ir Emil Ludvik.
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Súkkulað is mákök ur

Súkkula›ismákökur

31

2 dl hveiti

kókosmjöl
til skrauts

1/2 tsk vanilludropar

1 egg

50 g smjör

1 dl sykur

1 tsk lyftiduft

11/2 tsk kakó

Móta›u lengju og sker›u
í jafna bita.

Hno›a›u hvern bita í kúlu
og d‡f›u í kókosmjöl.

Settu kúlurnar á 
bökunarplötu.

Baka›u kökurnar 
í 10 mínútur.

2.

3.

1.

4.

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 þjálf	ist	í	að	fara	eft	ir	leið	bein	ing	um

•	 þjálf	ist	verk	lega	og	vinni	sam	an

Náms gögn

 Náms bók in bls. 31.

 Hrá efni og áhöld (sjá efni og áhöld í  
 náms bók).

Upp skrift (fyr ir 4 nem end ur)

 2 dl hveiti
 1 1/2 tsk lyfti duft
 1 dl syk ur
 50 g smjör
 1 egg
 1/4 tsk vanillu drop ar

Að ferð

1. Þurr efni mælt í skál sam kvæmt upp skrift.

2. Smjör ið mulið sam an við.

3. Bleytt í með egg inu og vanillu drop un um og hrært í með sleif.

4. Deig ið hnoð að á borði þar til það er sprungu laust og glans andi.

5. Deig inu rúll að í lengj ur sem skorn ar eru í jafna bita.

6. Hver biti hnoð að ur milli hand anna í kúl ur.

7. Kúl un um dýft í kókos mjöl.

8. Bak að við 200 °C í 10 mín út ur.

Kennslu til hög un

1. Kenn ari og nem end ur hjálp ast að við að taka til efni og áhöld.

2. Kenn ari og nem end ur hjálp ast að við að mæla þurr efn ið í skál.

3. Kenn ari sýn ir hvern ig smjör ið er mulið sam an við.

4. Kenn ari minn ir á nauð syn þess að brjóta alltaf egg í bolla áður en því er  
 bland að í deig ið.

5. Kenn ari hnoð ar deig ið og skipt ir því jafnt á milli nem enda.

6. Nem end ur rúlla deig inu í lengj ur, skera í bita og hnoða kúl ur.

7. Nem end ur dýfa kúl un um í kókos mjöl og raða á bök un arplötu.

8. Kenn ari sér um að baka kök urn ar á með an nem end ur skreyta pok ana und ir  
 kök urn ar.

9. Kenn ari og nem end ur vinna sam an að frá gangi.
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Góðar og slæmar örverur

Góðar og slæmar örverur

Paraðu saman.

 

28

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 kynnist	því	að	allt	í	kringum	okkur	eru	 
 örsmáar lífverur, sem við getum ekki séð  
 með berum augum

•	 læri	að	til	eru	bæði	góðar	og	slæmar	 
 örverur

•	 fái	grunnþekkingu	í	því	hvernig	örverur	 
 starfa

•	 læri	að	við	þurfum	að	bera	virðingu	fyrir	 
 þessum litlu örverum og taka tillit til  
 þeirra án þess að óttast þær

Náms gögn

 Myndir af örverum og úr umhverfi þeirra.

 Nemendabókin bls. 14.

 Matvæli með örverum í.

Kennslu til hög un

1. Kenn ari spyr hvort nem end ur viti hvað örvera sé. Gott að leita fyrst eftir  
 hugmyndum nemenda og fá þær fram.

2. Kenn ari útskýrir hvað örvera er og hvar þær sé helst að finna. Bendir á að  
 örverur eru lifandi verur sem eru ósýnilegar berum augum. Þær geti bæði  
 verið gagnlegar og skaðlegar og einnig verið skemmdavargar.

3. Kenn ari sýn ir lifandi örverur, með mynd eða í og á matvælum,  
 s.s. myglu á brauði eða gráðost.

4. Nemendur og kennari vinna saman verkefnið í nemendabók. Hver liður er  
 tekinn fyrir sig og fjallað um hann miðað við eðli verkefnisins og umhverfi  
 örverunnar. Allir fylgjast að.

5. Góðar og slæmar örverur eru skoðaðar í smásjá eða víðsjá, ef hægt er  
 að koma því við. Skoða myglu, gersvepp eða ræktaðar bakteríukóloníur í  
 svokölluðum pétursskálum sem eru lokuð ílát. Einnig er hægt að skoða t.d.  
 AB mjólk sem inniheldur góðar og skaðlausar örverur.

Nauðsynlegt er að ræða um góðar og slæmar örverur samhliða til að gera  
börnin ekki óttaslegin. Benda skal á að örverurnar eru hluti af lífkeðjunni og 
margbreytilegar að gerð og starfsháttum. Þær er allstaðar að finna í umhverfinu  
og komist þær í kjöraðstæður sem hjálpa þeim að lifa, eru þær fljótar að fjölga sér. 
Við verðum að gera okkur grein fyrir að örverurnar geta ferðast mjög auðveldlega 
og því þurfum við að umgangast þær með virðingu. Hreinlæti er lykilatriði hér.

Ít ar efni:
Sýni með raunverulegum/ræktuðum örverum.
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Störf á heim il inu

Störf á heimilinu
Hva› er fjölskyldan a› gera?

Hva› getur flú gert til fless a› hjálpa til á heimilinu?

24

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 viti	að	á	heim	il	um	eru	unn	in	marg	vís	leg	 
 störf

•	 átti	sig	á	að	þeir	geti	tek	ið	þátt	í	heim	il	is	- 
 störf um

•	 geri	sér	grein	fyr	ir	mik	il	vægi	sam	vinnu

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 24.

Kennslu til hög un

1. Skoða mynd ina á bls. 24 og ræða hvaða störf eru unn in á heim il inu (kenn ari  
 skrá ir á töflu). Rætt er um hvað störf in heita og hvort börn in geti tek ið þátt í  
 þeim.

2. Rætt um hvaða störf börn in geti unn ið al ein og hvaða störf þau geti unn ið  
 und ir hand leiðslu full orð inna.

3. Mynd in skoð uð og nem end ur spurð ir hvort eitt hvað sé á þess ari mynd sem  
 ekki er rétt. Það eru all ir að gera eitt hvað nema ung ling ur inn á efstu hæð inni.  
 Er það rétt að hann sitji á með an all ir hin ir eru að hjálp ast að? Fá nem end ur  
 til þess að segja sín ar skoð an ir.

4. Barn að ryk suga í stof unni. Er ein hver ann ar sem get ur gert það? 

5. Barn að elda mat inn. Er það í lagi, ef ekki hvers vegna?

6. Mamma að tína sam an föt í for stof unni. Er það í lagi? Á að þurfa að hirða  
 úti föt upp af gólf inu? Fá um ræðu.

7. Pabbi að þrífa kló sett ið, fá um ræðu.

8. Lít ið barn að setja í þvotta vél, er það í lagi? Fá um ræðu. Hverj ir ættu að þvo  
 þvott inn?

9. Hvað gera nem end ur heima? Hjálpa þeir til? Hvað með eldri systk ini? Fá  
 nem end ur í lok in til þess að koma með til lög ur um hvern ig þeir geti hjálp að  
 til heima fyr ir. Kenn ari skrá ir á töflu en nem end ur skrá í bók ina. 
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