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Til kenn ar ans

Við gerð 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 lot ur líkt og gert var í bók un um fyr ir  
ann an og þriðja bekk. Aðr ir þætt ir heim il is fræði kennslu fyr ir níu 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 er unn in sem ein 
heild. Það er okk ar trú að nám ið verði mark viss ara og áhuga verð ara ef tekst að 
skapa heild stæða mynd af við fangs efn inu í hug um nem enda. Það má geta þess 
að hver opna í bók inni er mið uð við tvær sam felld ar kennslu stund ir þannig 
að þá spila sam an bæði bók leg ir og verk leg ir þætt ir. Kenn ari get ur síð an skipt 
verk efn um hverr ar bók ar opnu nið ur í ein staka kafla, sýn ist hon um svo, og leyft 
nem end um að kafa dýpra í efn ið.

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 það smátt og smátt að þetta sé alltaf það fyrsta sem gert er 
áður en haf ist er handa.

Okk ar von er sú 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. Hver kenn ari verð ur að gera upp við sig hvern ig hann tek ur á 
efn inu, enda er kennslu leið bein ing um ein ung is ætl að að vera leið bein andi og  
til stuðn ings frem ur en stýr andi.

Gangi ykk ur vel í starfi. 
Hall dóra Birna og Hjör dís
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Við sem vinn um eld hús störf in

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 læri	að	eld	hús	ið	er	sér	stæð	ur	vinnu	stað	ur

•	 læri	hvern	ig	hægt	er	að	tryggja	ör	uggt	

 vinnu svæði

•	 geri	sér	grein	fyr	ir	hvern	ig	upp	skrift	er	

 upp byggð

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 4.

 Vegg spjald.

 Upp skrifta bæk ur.

Kennslu til hög un

1. Náms efn ið af hent og út skýrt hvern ig það er unn ið. Nem end ur merkja og skoða 
 bók ina.

2. Hvaða ör ygg is at rið um þarf að huga að í eld húsi? Kenn ari og nem end ur skoða 
 sam an mynd á bls. 4 og ræða um þau at riði sem þar koma fram. Nem end ur 
 koma með upp á stung ur um fleiri at riði.

3. Brýna fyr ir börn um að aldrei sé of var lega far ið með beitta hluti eins og hnífa.

4. Mik il vægt er að fara vand lega í það að börn á þess um aldri taki ekki sjálf heit ar 
 bök un arplöt ur út úr ofn in um held ur fái alltaf að stoð frá full orðn um. Brýna þarf 
 sér stak lega fyr ir þeim að fara var lega við elda vél ina þar sem hell ur geta ver ið 
 heit ar lengi eft ir að slökkt hef ur ver ið á þeim.

5. Gera þarf nem end um grein fyr ir því að þeir eigi alltaf að fá leyfi áður en haf ist 
 sé handa í eld hús inu.

6. Hér er einnig gott að kenna börn un um á tíma klukku. Mik il vægt er að börn in 
 læri strax á það áhald og geri sér grein fyr ir mik il vægi ná kvæmr ar 
 tíma setn ing ar fyr ir alla vinnu í eld hús inu.

7. Rætt um hin ýmsu eld hús á höld og sér stöðu þeirra. Nem end ur glíma við að 
 finna nöfn eld hús á halda sem eru fal in í orð arugl inu.

8. Hvaða upp lýs ing ar fel ast í upp skrift um, er sama hvern ig við les um úr þeim? 
 Um ræð ur og vanga velt ur. Kenn ari út skýr ir hvern lið fyr ir sig.
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Við sem vinn um eld hús störf in
Ör ygg is at riði eld húss ins.

Hvern ig er upp skrift les in?
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Salat með jarðarberjum

300 g jarðarber

1 salathöfuð

Sósa 

1 dós hrein jógúrt 

1 msk sítrónusafi

1 tsk sykur

1/2 tsk græn piparkorn, mulin

Í hverjum skammti  

118 hitaeiningar

2 g ómettuð fita 

2 g mettuð fita

Aðferð

Rífið salatið og setjið í skál

Skerið jarðarberin tvennt og  

setjið í skálina.

Hrærið saman jógúrti,  

sítrónusafa, sykri og pipar  

og hellið yfir salatið.

Uppskrifin er fyrir fjóra 

Undirbúningur 15 mín. 

Salatið fer vel með fiskréttum  

eða glóðuðu kjöti.



Upp lýs inga skjóða

Nafn upp skrift ar seg ir til um hvern ig upp skrift um er að ræða. Mynd in gef ur okk ur 
hug mynd um hvern ig út kom an verð ur. Fyr ir hve marga, gef ur upp lýs ing ar um magn 
hrá efn is, þannig að hægt er að minnka eða stækka upp skrift ir eft ir þörf um.  
Upp gef inn tími upp lýs ir hvort við höf um tíma til að klára verk ið og hvern ig best  
er að skipu leggja vinn una; þess vegna er nauð syn legt að lesa í gegn um alla upp
skrift ina. Listi yfir efni og áhöld hjálpa okk ur að vera skipu lögð í vinnu brögð um. 
Stund um er í þess um dálki tal að um hvað á að gera við hrá efn ið, t.d. brytj að ir  
ávext ir eða písk að egg. Vinnu að ferð in er nefnd í röð og er mik il vægt að lesa  
þenn an lið vel áður en haf ist er handa.

Í sum um til vik um er hægt að nota önn ur hrá efni en eru upp gef in. Stund um er  
það nauð syn legt ef ein hver hef ur of næmi fyr ir ákveðnu hrá efni en í þessu sam bandi 
er mik il vægt að fara ró lega af stað með breyt ing ar og kynn ast fyrst grunn upp skrift
inni vel.

Orð arugl, rétt staf sett: vigt, elda vél, raf magns þeyt ari, sigti, tíma klukka.
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Ávaxta sal at með jarð ar berjaí dýfu

Ávaxta sal at með jarð ar berjaí dýfu
Áhöld
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1. Þvoið, hreins ið og 

 af hýð ið ávextina  

 eftir því sem við á.

2. Brytj ið ávext ina nið ur  

 að vild.

3. Sneið ið hverja döðl u  

 og sveskj u í 2–3 bita.

4. Rað ið skemmti lega á  

 stór an disk. Skilj ið eft ir  

 pláss í miðj unni.

5. Bland ið sam an jógúrti  

 og  mörð um jarð ar- 

  berj um í skál.

6. Setj ið skál ina í miðjuna  

 og not ið tannstöngla til  

 að dýfa ávöxtunum í  

 jógúrtblönduna.

tannstöngl ar

græn met issigti

skurðarbretti

beitt ur hníf ur

vinnu disk ur

lít il skál

skeið

stór disk ur

gaff all

Hráefni

an anas biti

1/2 ban ani 

8 vín ber

1/4 app el sína

1/4 epli

2 sveskj ur

2 döðl ur

1/2 dós jógúrt 

4 jarð ar ber

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 fái	þjálf	un	í	að	nota	ein	föld	áhöld

•	 læri	að	vinna	eft	ir	upp	skrift

•	 öðlist	já	kvætt	við	horf	til	ávaxta

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 5.

 Mynd ir af ávöxt um.

 Hrá efni og áhöld (sjá nem enda bók).

Kennslu til hög un

1. Nem end um skipt nið ur á vinnu svæði og vinna tveir nem end ur sam an að einni  
 upp skrift. Brýnt fyr ir nem end um hversu mik il vægt er að skipu leggja sig áður  
 en haf ist er handa. Kenn ari út skýr ir hvern ig best er að gera það í þess um  
 verk þætti.

2. Kenn ari fer yfir efna og áhalda dálk inn með nem end um og minn ir á mik il vægi  
 þess að hafa allt til bú ið áður en haf ist er handa.

3. Kenn ari fer yfir upp skrift ina að ávaxta sal at inu með nem end um.

4. Kenn ari bend ir á nauð syn þess að þvo og hreinsa ávext ina ásamt því að  
 af hýða þá ávexti sem þess þurfa með.

5. Borð hald. Um ræð ur um fjöl breyti leika ávaxta teg unda sem eru á boðstóln um.

6. Frá gang ur er í hönd um nem enda.
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Nær ing ar efn in í fæð unni

Nær ing ar efnin í fæðunni
hjálpa okkur að vaxa og starfa.

1. Hvaða fæðu teg und ir inni halda kol vetni?

2. Hvers vegna eru prótein nauð syn leg fyr ir lík amann?

3. Hvaða fæðu teg und ir eru rík ar af C-vítamín i?

4. Hvað an fáum við trefj ar?

5. Hvað er í miklu magni í ávöxt um en litlu í ávaxta safa?

6

járn prótein

kolvetni

C-vítamín

trefjar

A- D- og E-vítamín

fita

kolvetni
A- og C-

vítamín
trefjar

kolvetni

trefjar

prótein

kalk

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 þekki	heiti	helstu	nær	ing	ar	efna

•	 læri	hvar	helstu	nær	ing	ar	efn	in	er	að	finna

•	 kynn	ist	hlut	verki	nær	ing	ar	efn	anna	

 í lík am an um

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 6.

 Fæðu hring ur inn.

 (Glæra.)

Kennslu til hög un

1. Kenn ari kynn ir nem end um heiti helstu nær ing ar efn anna.

2. Kenn ari og nem end ur skoða sam an fæðu hring inn á bls. 6 og at huga hvaða 
 nær ing ar efni má finna í hverj um fæðu flokki. Bent á að mörg nær ing ar efni 
 eru í fleiri en ein um flokki en önn ur að eins í ein um flokki. Hvað seg ir þetta 
 okk ur?

3. Hlut verk nær ing ar efn anna í fæð unni er að hjálpa lík am an um að vaxa og starfa 
 eðli lega, skapa um ræð ur um hlut verk mis mun andi nær ing ar efna.

4. Kross gáta um nær ing ar efn in er á bls. 34 hér í klb. Nem end ur leysa kross gát una 
 með hjálp kenn ara. Ágætt er að nota glæru sem skrif að er inn á um leið og 
 nem end ur skrifa í bók.

5. Nem end ur vinna sjálf stætt spurn ing arn ar á blað síð unni og hafa fæðu hring inn 
 til hlið sjón ar. Gæti einnig ver ið heima vinna.

Upp lýs inga skjóða

Nær ing ar efn in sem hér eru til um ræðu eru kol vetni, prótein, fita, trefj ar, stein efni og 
ýmis vítamín.

Hlut verk nær ing ar efn anna: kol vetni gefa orku, prótein hjálpa lík am an um að vaxa og 
við halda sér, fita gef ur orku og hjálp ar til við upp bygg ing ar starf ið, trefj ar hjálpa við 
melt ingu fæð unn ar, stein efn ið járn er gott fyr ir blóð ið og stein efn ið kalk er gott fyr ir 
bein og tenn ur, vítamín in (A,B,C,D,E) eru nauð syn leg fyr ir húð, bein, tenn ur og 
hjálpa til að við halda hreysti í lík am an um.

LAUSN VIÐ KROSS GÁTU SEM ER Á BLS. 34: 

Lá rétt. 1: kol vetni, 2: trefj ar, 3: prótein.
Lóð rétt. 1. kalk , 2: vítamín, 3: fita.
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Sam loka með tún fiski og epli

Sam loka með tún fiski og epli 
fyr ir fjóra

Áhöld
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1. Brytj ið hreint og af hýtt  

 eplið í litla bita.

2. Mæl ið sýrð an rjóma,  

 sinn ep og hun ang og  

 hrær ið vel sam an.

3. Lát ið renna af tún fisk - 

 inum og bæt ið hon um  

 ásamt epla bit um í skál - 

 ina. Hrær ið vel sam an.

4. Skipt ið blönd unni jafnt  

 á tvær brauð sneið ar  

 og breið ið hana vel út.

5. Setj ið hreint sal at blað á  

 hverja brauð sneið.

6. Búið til samloku með því  

 að leggja brauðsneið  

 ofan á. Skerið hverja  

 samloku í tvennt.

skál

sleif

dl-mál

mæli skeið ar

beitt ur hníf ur

skurðarbretti

vinnu disk ur

sigti

Hráefni

1/2 dós tún fiskur
í vatni

1/4 epli

3/4 dl sýrð ur 
rjómi 

4 lauf 
jökla sal at

1/2 tsk hun ang

1 tsk sinn ep

4 sneið ar 
fjöl korna brauð

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 þjálf	ist	í	að	vinna	eft	ir	ein	föld	um	 

 upp skrift um

•	 æf	ist	í	verk	legri	vinnu

•	 öðlist	já	kvætt	við	horf	til	sam	vinnu

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 7.

 Hrá efni og áhöld (sjá nem enda bók).

Kennslu til hög un

1. Nem end um skipt nið ur á vinnu svæði og vinna fjórir sam an að einni upp skrift.  
 Brýnt fyr ir nem end um hversu mik il vægt er að skipu leggja sig áður en haf ist 
 er handa. Kenn ari út skýr ir hvern ig best er að gera það í þess um verk þætti.

2. Kenn ari fer yfir dálk inn efni og áhöld með nem end um og minn ir á mik il vægi  
 þess að taka til allt sem til þarf áður en haf ist er handa.

3. Kenn ari fer yfir upp skrift með nem end um og minn ir á mik il vægi þess að fylgja  
 leið bein ing um ná kvæm lega.

4. Kenn ari minn ir á mik il vægi þess að við hafa hrein læti og snyrti mennsku við  
 eld hús störf in.

5. Borð hald.

6. Nem end ur vinna sam an við frá gang inn og kenn ari fylgist vel með. Nem end ur  
 meta frá gang inn hver hjá öðr um.

Gott er að minna nem end ur á mik il vægi þess að drekka vatn og hafa vatn og klaka við 
hönd ina til þess að bjóða nem end um upp á með sam lokunni. Setja mætti sneið ar af 
app el sínu eða agúrku út í vatn ið í könn unni til að gefa frísk andi bragð.
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Borð ið ávexti og græn meti heils unn ar vegna

Borð ið ávexti og græn meti 
heils unn ar vegna

Vit ið þið hvað þarf að borða mik ið af ávöxt um og græn meti til að ná  
fimm skömmt um á dag?

Skoð ið mynd irn ar í töfl unni hér fyr ir neð an. Velj ið fimm eða fleiri 
skammta og merk ið við með því að lita í reit inn við hlið ina. Síð an get ið þið 
gert könn un á því hversu mik ið þið feng uð af ávöxt um og græn meti í gær.

 Dag leg þörf Neysla í gær
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Ávöxtur

Hreinn ávaxtasafi

Niðursoðnir ávextir

Handfylli af rúsínum

Handfylli af gulrótum

Ferskt grænmeti

Soðið grænmeti

Ferskt salat

Soðnar baunir

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 læri	að	meta	ávexti	og	græn	meti	sem	 

 góð an kost

•	 læri	hvað	5	á	dag	merk	ir

•	 kynn	ist	hvaða	hluta	plönt	unn	ar	er	neytt

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 8.

 Mynd ir af ávöxt um og græn meti.

 Vegg spjald ið Borð um 5 á dag.

 Listi með skammta stærð um.

Kennslu til hög un

1. Um ræð ur um hvern ig auka má ávaxta og græn metis neysl una hjá sem flest um.  
 Nem end ur koma með til lög ur að mat seðl um þar sem ávext ir og græn meti fá  
 auk ið vægi, kenn ari skrá ir nið ur. 

2. Kenn ari seg ir nem end um hvað 5 á dag merk ir. Nem end ur læra að  
 skammta stærð irn ar eru ekki stór ar. Verk efna vinna í nem enda bók.

3. Auka verk efni, æti leg ir hlut ar plönt unn ar. Get ur ver ið heima verk efni. Sjá töflu  
 til ljós rit un ar aft ast hér í kennslu leið bein ing un um.

Upp lýs inga skjóða

Nokkr ar hug mynd ir að mat seðl um: morg un mat ur, nesti, há deg is mat ur, biti milli 
mála, kvöld mat ur, bekkj ar kvöld, af mæli.
Við þurf um að stefna að því að borða a.m.k. 5 skammta af ávöxt um og græn meti á 
dag svo vel sé. Áætl un ina mætti kalla:
„Setj um mark ið á 5 eða meira á dag“.
Skammta stærð ir:
Einn með al stór ávöxt ur.
3/4 bolli af hrein um ávaxta eða græn met is safa.
1/2 bolli fersk ir/nið ur soðn ir ávext ir.
1/2 bolli soð ið/nið ur soð ið græn meti.
1 bolli af nið ur rifnu fersku sal ati.
1/2 bolli soðn ar baun ir.
1/4 bolli þurrk að ir ávext ir.
Sjá einnig töflu aft ast í kennslu leið bein ing un um.
Æti leg ir hlut ar plönt unn ar: Af rót um má nefna róf ur, gul ræt ur, kart öfl ur, lauk  
og radís ur. Af fræj um má nefna baun ir, graskerja fræ, sól blóma fræ og hörfræ.  
Æti leg ir ávext ir plönt unn ar eru með al ann ars epli, ban an ar, app el sín ur, paprika, 
tómat ar, agúrk ur, plóm ur og jarð ar ber.
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Soð ið egg og mat ar mik ið græn met is sal at

Mat ar mik ið græn met is sal at
fyr ir þrjá til fjóra

Áhöld

Byrj ið á að harð sjóða egg ið.

Búið svo til salatið.
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1. Setj ið egg ið í  

 lít inn pott. Lát ið  

 renna heitt vatn í  

 pott inn þar til  

 flýt ur yfir egg ið.

2. Lát ið suð una  

 koma upp og  

 minn kið síð an  

 straum inn.

3. Harðsoð ið egg  

 á að sjóða í  

 8–10 mín.

4. Kælið egg ið und ir  

 renn andi köldu  

 vatni.

1. Þvoið allt græn met ið í  

 köldu  vatni. Lát ið leka  

 af  því í sigt inu.

2. Sker ið græn met ið nið ur  

 og setj ið í skál ina.

3. Sker ið ost inn í ten inga  

 og bæt ið út í skál ina.

4. Sneið ið egg ið í báta og  

 bæt ið út í sal at ið.

5. Gott er að hafa brauð  

 eða hrökk brauð með  

 sal at inu.

skurð ar bretti

hníf ur

grænmetis- 
sigti

skál

sal at skeið ar

pott ur

vinnu disk ur

Hráefni

jökla sal at

gúrkubiti

1/4 paprika

1 tómat ur

ost biti

1 egg

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 læri	um	hrein	læti	við	með	ferð	mat	væla

•	 öðlist	já	kvætt	við	horf	til	græn	met	is	af	urða

•	 læri	að	sjóða	egg

•	 fái	þjálf	un	í	verk	legri	vinnu

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 9.

 Tíma klukka.

 Hrá efni og áhöld (sjá nem enda bók).

Kennslu til hög un

1. Nem end um skipt nið ur á vinnu svæði og vinna þrír til fjór ir sam an að einni 
 upp skrift. Brýnt fyr ir nem end um hversu mik il vægt er að skipu leggja sig áður 
 en haf ist er handa. Kenn ari út skýr ir hvern ig best er að gera það í þess um 
 verk þætti. Kenn ari og nem end ur skoða sam an dálk inn efni og áhöld.

2. Kenn ari út skýr ir fyr ir nem end um að verk ið sé tví þætt, fyrst eigi nem end ur að  
 sjóða egg og síð an að gera græn met is sal at ið. 

3. Hér er gott að ræða um elda vél ina og um gengn is regl ur þar að lút andi. 

4. Nauð syn legt er að fara yfir þá þætti sem tengj ast suðu. Hvenær er far ið að  
 sjóða og að þá sé nauð syn legt að lækka und ir pott in um en þó ekki svo mik ið  
 að suð an detti nið ur. Hér er einnig gott að brýna fyr ir nem end um að nota  
 hæfi lega stóra hellu und ir pott inn.

5. Nauð syn legt er að brýna fyr ir nem end um að vera ná kvæm í tíma setn ingu til  
 þess að egg ið of sjóði ekki. Fara aft ur yfir notk un tíma klukku og benda á að  
 suðu tím inn fari eft ir stærð eggs ins.

6. Til gam ans má segja nem end um að ef egg ið spring ur þá sé gott að setja salt,  
 eld spýtu eða edik út í vatn ið.

7. Kenn ari fer með nem end um í gegn um upp skrift ina að mata tr mikla græn met is  
 sal at inu. Gott er að fara í gegn um hvern ig best sé að skera hverja græn met is  
 afurð fyr ir sig og nota mynd irn ar í bók inni sér til stuðn ings.

8. Kenn ari minn ir á nauð syn þess að við hafa hrein læti og snyrti mennsku við  
 eld hús störf in, út skýr ir fyr ir nem end um að óþveg ið græn meti geti bor ið með  
 sér skað leg ar ör ver ur sem eigi greið an að gang inn í lík ama okk ar ef við gæt um  
 okk ar ekki. Kenn ari minn ir á nauð syn þess að þvo vel allt græn meti und ir  
 renn andi vatni þó það verði síð ar af hýtt.

 9. Borð hald.

 10. Nem end ur ganga frá eft ir mat inn og meta verk ið hver hjá öðr um.

Gott er að bjóða nem end um upp á brauð með sal at inu og hafa könnu með vatni og 
ísmol um til drykkj ar. Það gef ur frísk andi bragð að bæta sneið um af app el sínu eða 
agúrku út í vatn ið.
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Lyk ill inn að heil brigðu lífi

Lyk ill inn að heil brigðu lífi

Borð ið nær ing ar rík ar máltíðir reglu lega yfir dag inn!

Merktu við hvað þú borð að ir í gær og gættu þess að skrá í rétta flokka.

Borð að ir þú eitt hvað úr öll um fæðu flokk un um í gær?

Hvílist þú nóg?

Ég fór að sofa kl. Ég vakn aði kl.

Hvað svafst þú marg ar klst.?

10

Máltíð:

Morgunn

Hádegi

Snarl

Kvöld 

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 læri	hvað	það	þýð	ir	að	vera	heil	brigð	ur

•	 læri	að	tengsl	eru	á	milli	góðra	 

 lifn að ar hátta og vellíð un ar

•	 læri	að	þroska	með	sér	heil	brigða	lífs	hætti

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 10.

 Bæk ling ar.

Kennslu til hög un

1. Hver er lyk ill inn að heil brigðu lífi? Kenn ari og nem end ur velta spurn ing unni  
 fyr ir sér með því að hafa mynd irn ar í strengda hringn um til hlið sjón ar. Tómi  
 reit ur inn gef ur svig rúm fyr ir aðr ar hug mynd ir.

2. Get um við bætt okk ur upp síð ar þau nær ing ar efni sem við töp um með því að  
 sleppa að borða ein hverja mál tíð? Nær ing ar efn in eru í fæð unni, þess vegna er  
 nauð syn legt að vanda vel val ið og setja sam an nær ing ar rík ar mál tíð ir úr öll um  
 fæðu flokk um. Nem end ur skrá í töfl una hvað þeir borð uðu í gær, at huga hvort  
 skort ur hafi ver ið á ein hverj um nær ing ar efn um. Gæti ver ið heima vinna.

3. Um ræð ur og verk efna vinna um það hvers vegna svefn er lífs nauð syn leg ur.

Upp lýs inga skjóða

Mik il syk ur neysla og neysla á skyndi bita get ur leitt til offitu. Hreyf ing er nauð syn leg 
til styrkt ar bein um og vöðv um. Göm ul grísk speki: „Heil brigð sál í hraust um lík ama“.

Hlut föll mál tíða:
Morg un verð ur 25%, há deg is verð ur 25%, síð deg is hress ing 15%, kvöld verð ur 35%. 

Svefn þörf ein stak linga:

0–1 árs 14–16 klst á sól ar hring
2–4 ára 11–13 klst á sól ar hring
5–10 ára 10–11 klst á sól ar hring
11–16 ára 9–10 klst á sól ar hring
Full orð inn 8–9 klst á sól ar hring

Lík am an um er nauð syn legt að hvíl ast og end ur næra sig. Í svefni hæg ir á allri starf semi 
líf fær anna og lík am inn nær að byggja upp orku fyr ir við fangs efni næsta dags. Talið er 
að heil inn vinni úr upp söfn uð um upp lýs ing um þeg ar við sof um.
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Per sónu legt hrein læti

11

Per sónu legt hrein læti
Skóla dag ur inn und ir bú inn.

Her berg ið mitt.

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 geri	sér	grein	fyr	ir	að	tengsl	eru	á	milli	 

 góðr ar heilsu og hrein læt is

•	 læri	að	skort	ur	á	hrein	læti	get	ur	leitt	til	 

 van líð un ar

•	 læri	að	snyrti	mennska	og	góð	um	gengni	 

 lýs ir innri manni

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 11.

 Bæk ling ar.

Kennslu til hög un

1. Hvern ig und ir bú um við okk ur fyr ir skóla dag inn? Um ræð ur og skoð ana skipti,  
 nem end ur geta merkt við þau at riði sem þeir gera á hverj um morgni. 

2. Hver ber ábyrgð á um gengn inni í her berg inu mínu? Get ur slæm um gengni  
 haft áhrif á heils una? Um ræð ur og verk efna vinna. 

Upp lýs inga skjóða

Um ræðu efni: ryk, mygla á mat ar af göng um, óhrein indi sem ber ast ut an frá, óhrein indi 
á hönd um, húð in sem stærsta líf færi manns ins og um hirða henn ar, Kar í us og Bakt us 
og tenn ur, auð veld ur flutn ing ur ör vera milli staða.

Auka verk efni: Til raun sem sýn ir gerlaflór una á hönd um. 

Efni: Safa ríkt epli, hníf ur, bretti og tvö merkt gler í lát með loki. Einn nem andi er 
feng inn/val inn til að að stoða við til raun ina.
Und ir bún ing ur: Kenn ari þvær hend ur sín ar vel. Eplið þveg ið und ir renn andi vatni, 
áhöld og gler í lát höfð vel hrein. Mik il vægt að hend ur nem end ans séu óþvegn ar áður 
en til raun in er haf in, kenn ari ger ir hin um nem end un um það ljóst.

Til raun in: Nem and inn sit ur á stól með út rétt ar hend ur (lóf ar upp) og snýr að hin um 
nem end un um. Kenn ari skol ar hníf inn og brett ið úr heitu vatni, sker eplið í tvennt 
og set ur ann an epla bút inn í merkt gler í lát (t.d. með bros andi broskarli). Nudd ar vel 
báða lófa nem and ans með skurð arsári hins eplis búts ins og set ur hann síð an í hitt 
merkta gler í lát ið (t.d. með broskarli með skeifu). 

Nið ur staða: At hug un gerð á út liti epla bút anna næstu daga í u.þ.b. eina viku.  
Hef ur eitt hvað átt sér stað? Hvað þá?
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Súkkulað is mákök ur

Súkkulað is mákök ur
fyr ir tvo

Áhöld

12

1. Kveik ið á ofn in um  

 og  stillið á 200 °C.

2. Hrær ið smjör og  

 syk ur ljóst og létt.

3. Brjót ið egg ið í  

 glas og bæt ið því  

 smám sam an út í  

 deig ið.

4. Mæl ið og sigt ið  

 þurr efn in út í og  

 bland ið var lega  

 sam an.

5. Bætið vanillu - 

 dropum og  

 súkku  lað ispónum  

 sam an við deig ið.

6. Hrær ið deig ið vel  

 sam an.

7. Mót ið kök ur með  

 tveim ur teskeið um  

 og rað ið á  

 bök un  arplötu.

8. Bak ið í miðj um  

 ofni í 10–12  

 mín út ur.

skál

raf magns þeyt ari

sigti

dl-mál

mæli skeið ar

teskeiðar

sleikja

glas

vinnudiskur

Hráefni

100 g smjör

1 dl flór syk ur

1/4 dl púð ur syk ur

1 tsk vanillu-
 drop ar

1/2 dl súkkulað i-
spæn ir

1 egg

3 dl hveiti

1/2 tsk mat ar-
 sódi

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 læri	að	vinna	sjálf	stætt	eft	ir	upp	skrift	 

 og ein föld um skila boð um

•	 fái	þjálf	un	í	og	öðlist	já	kvætt	við	horf	 

 til verk legr ar vinnu

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 12.

 Glæra með upp skrift.

 Tíma klukka.

 Hrá efni og áhöld (sjá nem enda bók).

Kennslu til hög un

1. Nem end um skipt nið ur á vinnu svæði og vinna tveir og tveir sam an að einni  
 upp skrift. Brýnt fyr ir nem end um hversu mik il vægt er að skipu leggja sig áður  
 en haf ist er handa. Kenn ari út skýr ir hvern ig best er að gera það í þess um  
 verk þætti.

2. Kenn ari og nem end ur skoða sam an dálk inn um efni og áhöld. Hér þarf að  
 kynna nýtt áhald, raf magns þeyt ar ann, til sög unn ar. Brýna þarf fyr ir nem end um  
 að fara var lega með þetta raf magns tæki.

3. Kenn ari fer yfir upp skrift á glæru með nem end um.

4. Kenn ari fer með nem end um og að stoð ar við að kveikja á ofn um. 

5. Hér þarf kenn ari að fara með nem end um í gegn um hvern lið fyr ir sig til þess  
 að allt gangi snurðu laust. Sýni kennsla um leið og 6. lið ur er unn inn.

6. All ir mæla sam an smjör og syk ur og þeyta vel sam an með raf magns þeyt ar an 
 um þar til það verð ur ljóst og létt. Þeg ar all ir eru bún ir þá brjóta all ir egg í  
 glas og bæta sam an við deig ið og svo koll af kolli þar til upp skrift in er til bú in.  
 Kenn ari minn ir á að þeg ar not uð eru hrá egg verði að vera á verði gegn  
 hugs an leg um ör ver um.

7. Þá er kom ið að því að móta kök urn ar og setja þær á bök un arplötu gott er að  
 nota teskeið ar og/eða fing urna. Mik il vægt er að brýna það fyr ir nem end um að  
 nota eigi bök un ar papp ír á bök un arplöt urn ar. 

8. Kenn ar inn sér um að setja bök un arplöt urn ar inn í ofn inn og taka þær út en  
 nem end ur sjá um að gæta að bök un ar tím an um.

9. Nem end ur ganga frá eft ir bakst ur inn og meta frá gang inn hver hjá öðr um.  
 Ef tími gefst til er gam an að leyfa nem end um að skreyta pok ana sína.
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Ver um at hug ul við mat arinn kaup in

Ver um at hug ul  
við mat arinn kaup in

Að leggja á borð.

13

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 læri	að	ör	ugg	með	ferð	mat	væla	 

 byrj ar í mat vöru búð inni/mark aðn um

•	 læri	að	ör	ver	ur	geta	leynst	víða	

•	 læri	um	borð	hald	og	borðsiði

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 13.

 Mat væli og um búð ir utan af mat væl um.

 Borð bún að ur.

Kennslu til hög un

1. Kenn ari kann ar hversu marg ir nem end ur hafi far ið og hjálp að til við  
 mat ar inn kaup in, hvort nokk ur hafi velt því fyr ir sér að maður þarf að vera  
 at hug ull um gæði og út lit vör unn ar. Um ræð ur út frá mynd um og þeim at rið um  
 sem þarf að skoða í búð inni þeg ar versl að er.

2. Skipt ir máli hvern ig mat ur inn er bor inn fram og hvern ig við neyt um hans?  
 Kenn ari kynn ir hnífa pör in, um ræð ur um mis mun andi siði við borð hald.

3. Nem end ur teikna borð bún að fyr ir kvöld mat, get ur ver ið heima vinna. 

4. Hér er einnig gott að fara inn á kurt eisi við mat ar borð ið eins og að láta rétta  
 sér en ekki teygja hend urn ar yfir allt borð ið og fleira í svip uð um dúr eins og  
 að segja takk og gjörðu svo vel. 

Upp lýs inga skjóða

Í mat vöru búð inni: brot ið egg er ekki leng ur ör uggt fyr ir ör ver um og get ur ver ið 
skemmt, beygl uð dós er ekki ör ugg og get ur hafa skemmst, rifn ar um búð ir eru  
opn ar fyr ir ör ver um og öðr um óhrein ind um, rof ið inn sigli gef ur til kynna að  
um búð irn ar hafi ver ið opn ar og óhrein indi geta hafa kom ist í mat inn, dag stimp ill 
seg ir til um hvort var an er ný eða göm ul og hversu lengi hún geym ist, geymslu
stað ur (kæl ir eða frost og þol ir ekki hita) seg ir hvort var an verð ur að fara strax á 
geymslu stað eða hvort óhætt er að fara og sinna fleiri er ind um í bæn um áður en  
far ið er heim (gott að hafa kæli kassa í bíln um), fros in vara á alltaf að vera hörð og 
þétt við komu, ekki lin; lykt á að vera fersk ef var an er ný, út lit seg ir til um hvort  
var an er ný og fersk, á að vera laus við myglu, krump ur og bletti.

Ef hægt er að koma því við mætti fara með nem end ur í vett vangs ferð og skoða  
mat vöru búð ir, fá fræðslu hjá versl un ar stjór um hvern ig gæði vör unn ar er tryggt. 
Út búa mætti skrán ing ar blað fyr ir nem end ur þar sem þeir skrá nið ur ýms ar upp lýs
ing ar.
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Fléttu brauð

Fléttu brauð
fyr ir tvo

Áhöld

7. Rúllið hvern hluta í lengju og flétt ið lengj urn ar svo sam an.  

 Penslið brauð ið með vatni. Bak ið brauð ið í 10–15 mín.

14

1. Kveik ið á ofn in um og  

 stillið á 200 °C.

2. Mæl ið þurr efn in í skál. 3. Mæl ið vatn og olíu og  

 hrær ið vel sam an við.

4. Lát ið deig ið hef ast í  

 10–15 mín.
5. Hnoð ið deig ið vel sam an  

 og skipt ið því síð an jafnt  

 á milli ykk ar.

6. Rúllið deig inu í lengju  

 og  skipt ið því í þrjá  

 jafna  hluta.

Hráefni

11/2 dl 
heil hveiti

1 dl hveiti

1 tsk syk ur

11/2 dl volgt vatn

1/4 dl mat ar ol ía

1 1/2 tsk 
þurr ger

1/4 tsk salt

skál

dl-mál

mæli skeið ar

sleif

sleikja

vinnu disk ur

hnífur

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 fái	þjálf	un	í	að	fást	við	ger	deig

•	 þjálf	ist	í	að	mæla	rétt	og	ná	kvæm	lega

•	 öðlist	já	kvætt	við	horf	til	eld	hús	starfa

•	 fái	að	upp	lifa	ánægj	una	af	því	að	búa	til	 

 eig ið góð gæti

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 14.

 Hrá efni og áhöld (sjá nem enda bók).

 Glæra með upp skrift.

 Tíma klukka.

Kennslu til hög un

1. Nem end um skipt nið ur á vinnu svæði og vinna tveir og tveir sam an að einni  
 upp skrift. Brýnt fyr ir nem end um hversu mik il vægt er að skipu leggja sig áður  
 en haf ist er handa. Kenn ari út skýr ir hvern ig best er að gera það í þess um  
 verk þætti

2. Kenn ari fer yfir dálk inn efni og áhöld með nem end um.

3. Kenn ari fer yfir upp skrift á glæru með nem end um og minn ir á að nú verði  
 all ir sam taka líkt og í súkkl að is mákök un um.

4. Kenn ari fer með nem end um og að stoð ar við að kveikja á ofn um.

5. All ir hóp arn ir mæla í einu: 1 1/2 dl heil hveiti, 1 dl hveiti og svo koll af kolli.  
 All ir hræra deig inu sam an og láta það lyft ast í 10–15 mín. Hér mætti rifja upp  
 sög una af ger svepp in um.

6. Gott er að skipta deig inu á milli nem end anna í hóp un um þeg ar búið er að  
 hnoða það.

7. All ir rúlla deig bútn um sín um í rúllu og skipta hon um síð an í þrjá jafna hluta.

8. Kenn ari sýn ir nem end um hvern ig best sé að flétta brauð ið (sjá mynd í  
 nem enda bók) og geng ur síð an á milli til þess að að stoða.

9. Nem end ur pensla brauð ið með vatni.

 10. Kenn ar inn sér um að setja bök un arplöt urn ar inn í ofn inn og taka þær út en  
  nem end ur sjá um að gæta að bök un ar tím an um. Nem end ur ganga frá eft ir  
  bakst ur inn og meta frá gang inn hver hjá öðr um. Ef tími gefst til er gam an  
  að leyfa nem end um að skreyta pok ana sína.
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Mis mun andi flokk ar ör vera

Mis mun andi flokk ar ör vera

15

Gerl ar

Veir ur

Myglu svepp ir

Vissuð flið að …

gerl ar finn ast mjög  
oft í munni, nefi og  

á hönd um?

Vissuð flið að …

sum ir gerl ar  
geta gert okk ur veik?

Vissuð flið að …

marg ir gerl ar eru  
not að ir við fram leiðslu  

á mjólk ur vör um?

Vissuð flið að …

ger svepp ir og  
kjöt vör ur eru óvin ir?

Vissuð flið að …

sum ir myglu svepp ir 
eru not að ar til að  

búa til lyf?

Vissuð flið að …

vírus ar valda því  
að við fáum kvef pest?

Vissuð flið að …

vírus ar valda því  
að við fáum  
hlaupa bólu?

Vissuð flið að …

rotn un ar gerl ar  
eru gagn leg ir  
í nátt úr unni?

Vissuð flið að …

ger svepp ir eru  
not að ir við  
brauð gerð?

Vissuð flið að …

salmon ella er ger ill?

Vissuð flið að …

sum ir myglu svepp ir  
eru not að ir við  

osta gerð?

Ger svepp ir

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 læri	að	til	eru	mis	mun	andi	flokk	ar	ör	vera

•	 læri	að	til	eru	góð	ar	og	slæm	ar	ör	ver	ur	 

 í hverj um flokki

•	 læri	að	hrein	læti	gegn	ir	lyk	il	hlut	verki	 

 í um gengni við ör ver ur

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 15.

Kennslu til hög un

1. Kenn ari rifj ar upp að ör ver ur eru ör smá ar líf ver ur sem ekki sjást með ber um  
 aug um. Þær vaxa, nær ast og fjölga sér, best er að um gang ast þær með gætni  
 því sum ar geta ver ið lífs hættu leg ar. Bent á að til eru bæði góð ar og slæm ar  
 ör ver ur.

2. Kenn ari út skýr ir að ör ver ur flokk ast nið ur í mis mun andi flokka eft ir því  
 hvern ig um hverfi þær lifa í. Um ræð ur um ör veru flokk ana og hvað an við  
 þekkj um þá, hvað góð og slæm ör vera þýð ir.

3. Kenn ari og nem end ur lesa sam an minnismið ana og ræða efn is at riði nán ar  
 jafn óð um og les ið er. Einnig má láta nem end ur lesa upp hátt til skipt ist það  
 sem stend ur á mið un um.

Upp lýs inga skjóða

Um fjöll un ar efn ið er: gerl ar, veir ur, myglu svepp ir og ger svepp ir.
Ör ver ur heita mis mun andi nöfn um: gerl ar, veir ur, myglu svepp ir og ger svepp ir, sýkl ar, 

bakt er í ur, salmon ella, stafílókokk ar, rotn un ar gerl ar.
Sum ir gerl ar geta gert okk ur veik. Gerl ar taka nær ingu úr um hverf inu og er það í  

sum um til vik um manns lík am inn. Dval ar stað ur get ur ver ið háls, eyru, tenn ur,  
lungu og þeir or saka sár indi á þess um stöð um.

Sum ir myglu svepp ir eru not að ar við að búa til lyf. Lyfja flokk ur inn fúkka lyf, t.d.  
pen isillín.

Veirur valda því að við fáum hlaupa bólu. Veira lif ir ekki fyr ir utan hýsil, er háð  
hon um við að vaxa og fjölga sér. Hýsill inn er lif andi fruma og get ur breytt ört  
úr sér þang að kom inn og gert okk ur veik af t.d. hlaupa bólu, misl ing um, flensu.

Veirur valda því að við fáum kvef pest.
Salmon ella er ger ill. Sum ir gerl ar eru kall að ir sýkl ar og eru heilsu spill andi mönn um. 

Þeir lifa vel í mat væl um og geta vald ið sjúk dóm um og eitr un um. Salmon ella er ein  
af þeim sem valda mat ar sýk ing um, þ.e. lif andi ger ill berst með mat væl um inn í  
lík amann.

Flest ir myglu svepp ir geta mynd að hættu leg eit ur efni. Þannig myglu svepp ir eru 
skemmd ar varg ar og sjást oft á gömlu brauði. Ekki er óhætt að borða myglaða  
mat vöru vegna eit ur efn anna sem myglu svepp irn ir gefa frá sér.
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Ger svepp ir eru not að ir við brauð gerð. Ger svepp ir eru not að ir sem lyfti efni í brauð gerð, 
þá í formi þurr eða pressu gers.

Marg ir gerl ar eru not að ir við fram leiðslu á mjólk ur vör um. Marg ir gerl ar eru gagn leg ir 
og rækt að ir til nota við fram leiðslu á súr mjólk, jógúrt, skyri, ost um.

Gerl ar finn ast mjög oft í munni, í nefi og á hönd um. Vegna þess hversu smá ir þeir eru 
eiga þeir auð velt með að smjúga all stað ar og finna sé hent ug an hýsil. Kom ist heilsu
spill andi gerl ar í mat væli mynda þeir oft eit ur í þeim, sem veld ur síð an mat ar eitr un 
hjá þeim sem borða mat inn.

Sum ir myglu svepp ir eru not að ir við osta gerð. Sér stak ir myglu svepp ir er not að ir við að 
búa til osta sem marg ir kalla „myglu osta” svo sem gráð ost.

Rotn un ar gerl ar eru gagn leg ir í nátt úr unni. Þeir brjóta nið ur eggja hvítu, fitu og kol vetni 
nið ur í efni sem gef ur frá sér vonda lykt. Við köll um þessa lykt rotn un ar lykt.

Ger svepp ir og kjöt vör ur eru óvin ir. Ger svepp ir skemma kjöt vör ur.
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Kjöt kúl ur

Kjöt kúl ur
fyr ir þrjá

Áhöld
 

 

16

1. Kveik ið á ofn in um  

 og stillið á 200 °C.
2. Mylj ið salt kex ið nið ur  

 og setj ið í skál.

3. Mæl ið súpu duft ið og  

 setj ið út í skál ina ásamt  

 hakk inu.

4. Hrær ið nú deig ið  

 vel sam an.

5. Mót ið kúl ur og setj ið  

 á bök un arplötu.

6. Bak ið kúl urn ar í  

 10–15 mín.

Gott er að hafa heima gerða sósu með kjöt kúlun um.

skál sleif mæli skeið ar vinnudisk ur

Hráefni

200g kjöt hakk 10 stk salt kex1 msk púrru-
lauks súpa*

Súr sæt sósa *
1 dl chil isósa Í staðinn fyrir púrrulaukssúpu
2 msk rifs berja hlaup má nota: 1 msk hveiti
1 msk púð ur syk ur  2 cm af púrrulauk

Sjóð ið sam an við væg an hita í 2–3 mín.

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 þjálf	ist	í	verk	leg	um	vinnu	brögð	um

•	 læri	um	mik	il	vægi	hrein	læt	is	 

 við með ferð mat væla

Náms gögn

 Kennslu bók in bls. 16.

 Tíma klukka.

 Hrá efni og áhöld (sjá nem enda bók).

Kennslu til hög un

1. Nem end um skipt nið ur á vinnu svæði og vinna þrír og þrír sam an að einni  
 upp skrift. Brýnt fyr ir nem end um hversu mik il vægt er að skipu leggja sig áður  
 en haf ist er handa. Kenn ari út skýr ir hvern ig best er að gera það í þess um  
 verk þætti.

2. Kenn ari fer yfir dálk inn efni og áhöld og nem end ur taka til það sem til þarf í  
 verk efn ið.

3. Kenn ari fer með nem end um yfir upp skrift ina lið fyr ir lið. Bend ir á mik il vægi  
 þess að við hafa hrein læti og snyrti mennsku þeg ar unn ið er með hrátt kjöt.  
 Nauð syn legt sé að þvo hend urn ar vel að lok inni með höndl un.

4. Kenn ari geng ur á milli og að stoð ar nem end ur við að kveikja á ofn un um.

5. Kenn ari geng ur á milli og að stoð ar eft ir þörf um. Minn ir nem end ur á að hafa  
 kúl urn ar all ar jafn stór ar (betra að hafa þær frek ar smá ar).

6. Kenn ari set ur bök un arplötu inn í ofn inn og tek ur hana út en nem end ur sjá um 
að gæta að bök un ar tím an um.

7. Borð hald.

8. Nem end ur ganga frá eft ir sig og hóp arn ir meta frá gang inn hver hjá öðr um.

Gott er að bera fram súr sæta sósu með kjöt kúl un um og sér kenn ar inn um að hita  
sós una og setja í skál ar á boð in. Borða má kúl urn ar með tann stöngl um.
Um ræða um mögu leika á kross meng un ef sömu áhöld eru not uð á hrátt kjöt og síð an 
beint á eft ir í ferskt sal at sem borð að er hrátt.

Súr sæta sós an er fyr ir 3–4
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Korn ið og korn flokk ur inn

Korn ið og korn flokk ur inn
Skrifaðu heitin.

Hvernig verður kornið að neysluvöru? 

Númeraðu atriðin svo þau séu í réttri röð:

 sigtun uppskera og þreskjun brauðgerð

 sáning pökkun mölun

17

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 þekki	helstu	hluta	korns	ins

•	 læri	um	korn	flokk	inn	og	sér	kenni	hans

•	 viti	að	korn	ið	er	mik	il	væg	ur	hluti	

 dag legr ar fæðu

•	 kynn	ist	því	lít	il	lega	hvern	ig	korn	er	unn	ið

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 17.

 Fæðu hring ur inn.

 Glæra.

Kennslu til hög un

1. Kenn ari sýn ir nem end um glæru með þver skurð ar mynd af korni og nem end ur 
 skrá nið ur heiti korn hlut anna: Hýði, fræ himna, kím og mjölvi.

2. Hvern ig verð ur korn ið að neyslu vöru? Rétt röð: 1. sán ing, 2. upp skera, 
 3. möl un, 4. sigt un, 5. pökk um, 6. bakst ur.

3. Hver eru ein kenni korn flokks ins? Um ræð ur og fræðsla.

4. Hver er mun ur inn á fínu og grófu mjöli? Um ræð ur.

Upp lýs inga skjóða

Nær ing: Að al nær ing ar efni korn flokks ins eru kol vetni, en við fáum einnig önn ur 
nær ing ar efni eins og prótein, fitu, Bvítamín og stein efni.

Trefj ar: Nauð syn leg ar fyr ir melt ing ar kerf ið. Mik il vægt að drekka mik ið vatn með því 
trefj ar draga í sig vökva.

Vinnsla/með höndl un/möl un. Heil hveiti, hveiti, hveitiklíð og gra hams mjöl eru 
mis mun andi hveiti teg und ir unn ar úr hveitikorn inu.

Pökk un: Um búð ir fyr ir neyt end ur og veit inga hús.
Geymsla: Korn vör ur á að geyma á köld um, þurr um og loft góð um stað.
Af urð ir: Helstu af urð ir eru grjón, brauð meti, mjöl, morg un korn og pasta.
Mat reiðsla/hversu mik ið á dag. Fyr ir börn sjö til níu ára, allt frá sjö til tólf skammta á 

dag. Einn skammt ur, t.d. ein brauð sneið, 175 ml þurrt morg un korn, 175 ml heit ur 
hafra graut ur. Tveir skammt ar, t.d. ein beygla, 250 ml pasta eða hrís grjón. Reyna að 
borða korn vöru með öll um mál tíð um, einnig á milli mála. Gam an að prófa nýja 
korn vöru í hverj um mán uði, einnig reyna nýj ar upp skrift ir af og til.

Líf rænt: Þá er eng inn til bú inn áburð ur not að ur til þess að flýta fyr ir vexti korns ins, 
ein ung is nátt úru leg ur áburð ur frá dýr um. Það er hvorki not að skor dýra eit ur né 
myglu sveppa eit ur.

Mun ur inn á fínu og grófu mjöli: Gróft mjöl er þeg ar allt korn ið er mal að og ekk ert 
sigtað frá. Þá fáum við öll nær ing ar efni sem korn ið inni held ur. Fínt mjöl eins og 
hveiti er hins veg ar unn ið á þann hátt að allt þetta grófa er sigtað frá við möl un ina 
og ein ung is mjölvinn verð ur eft ir. Fína korn ið inni held ur nær ein göngu kol vetni í 
formi sterkju, en lít ið af öðr um mik il væg um nær ing ar efn um.
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Hafra graut ur (og kakó)

Hafra graut ur fyr ir tvo

Áhöld
 

Heitt kakó fyr ir þrjá

Áhöld

18

1. Mæl ið syk ur, kakó   

 og vatn og setj ið í 

 pott.

2. Setj ið pott inn á  

  hellu og kveik ið  

 und ir. 

3. Látið blönd una  

 sjóða í 1/2–1 mín  

 og hrær ið í á  

 með an.

4. Mæl ið mjólk ina  

 og setj ið út í  

 pott inn.

1. Mæl ið hafra grjón,  

 salt og vatn og  

 setj ið í pott.

2. Setj ið pott inn á  

 hæfi lega stóra  

 hellu og kveik ið  

 und ir.

3. Hrær ið í þar til  

 suð an kem ur upp  

 og slökkvið þá á  

 hell unni.

4. Lát ið pott inn  

 standa á heitri  

 hell unni í 1–2 mín. 

5. Minn kið straum inn á hell unni og hit ið kakó ið að suðu.

pott ur dl-mál sleif mæli skeið ar

Hráefni

1 dl hafra grjón 4 dl vatn 1/4 tsk salt

Hráefni

2 tsk kakó 1 msk syk ur 3 dl létt mjólk1 dl vatn

pott ur sleif dl-mál mæli skeið ar

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 fái	þjálf	un	í	að	vinna	eft	ir	 

 ein föld um upp skrift um

•	 öðlist	já	kvætt	við	horf	til	sam	vinnu

•	 læri	ná	kvæm	vinnu	brögð

•	 þjálf	ist	í	að	nota	elda	vél

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 18. 

 Tíma klukka.

 Hrá efni og áhöld (sjá nem enda bók).

Kennslu til hög un

1. Nem end um skipt nið ur á vinnu svæði og vinna þrír og þrír sam an. Tveir búa  
 til kakó og einn hafra graut. Brýnt fyr ir nem end um hversu mik il vægt er að  
 skipu leggja sig áður en haf ist er handa. Kenn ari út skýr ir hvern ig best er að  
 gera það í þess um verk þætti.

2. Kenn ari fer yfir dálk inn efni og áhöld og nem end ur taka til það sem til þarf. 

3. Kenn ari fer yfir upp skrift ir með nem end um.

4. Kenn ari rifj ar upp helstu at riði varð andi suðu og minn ir á mik il vægi  
 ná kvæmr ar tíma töku. 

5. Kenn ari út skýr ir fyr ir nem end um að þeir sem geri graut inn eigi að mæla fyrst í  
 pott inn og sjóða svo graut inn. Þeg ar graut ur inn fer að sjóða þá eigi að slökkva  
 strax á hell unni og láta pott inn standa á heitri hell unni í 1–2 mín.

6. Kakó: Hér er mik il vægt að brýna fyr ir nem end um að fara ná kvæm lega eft ir  
 þeim leið bein ing um sem eru gefn ar.

7. Nauð syn legt er að leggja áherslu á var kárni í allri um gengni við elda vél ina.

8. Leggja þarf áherslu á það við nem end ur að vera ná kvæmir í mæl ingu.

9. Kenn ari út skýr ir að nauðsyn legt sé að velja hellu eft ir stærð potts ins. Of stór  
 hella er bæði hættu leg og einnig er hún orku frek. Of lít il hella hitar ekki jafnt í  
 pott in um.

 10. Kenn ari fylgist vel með nem end um og minn ir þá á að hræra stöðugt í  
  pott un um og víkja alls ekki frá elda vél inni. 

 11. Borð hald: Nem end ur æfa það að leggja á borð.

 12. Nem end ur ganga frá eft ir mat inn og fara yfir hver hjá öðr um.

Hér þarf að brýna það fyr ir nem end um að sjóða aldrei hafra graut eða kakó heima 
nema fá leyfi og að ein hver full orð inn sé alltaf til stað ar. Einnig er gott að ræða holl
ustu hafra grauts ins og benda á hann sem stað góð an og orku rík an morg un verð, áður 
en hald ið er af stað í skól ann. Bjóða mætti rús ín ur og brytj að ar döðl ur sem með læti út 
á graut inn.
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Korn teg und ir

Korntegundir

 bygg hveiti maís rúgur hafr ar

Hvaða korntegund er notuð til að búa til eftirtalin matvæli?

Hver er munurinn á grófu og fínu brauði?

19

Korntegund

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 þekki	al	geng	ar	korn	teg	und	ir	og	mat	væli	 

 unn in úr þeim

•	 kynn	ist	því	hvern	ig	kornafurð	ir	verða	til

•	 geri	sér	grein	fyr	ir	mik	il	vægi	þess	að	 

 neyta kornafurða dag lega 

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 19.

 Sýn is horn af korn teg und um.

 Mynd ir af korn teg und um.

Kennslu til hög un

1. Kenn ari og nem end ur skoða sam an sýn is horn eða mynd irn ar af  
 korn teg und un um í bók inni, ræða um heiti þeirra og hvort ein hver þekki korn ið.  
 Kenn ari sýn ir nem end um mis mun andi kornafurð ir og ræð ir al geng ustu notk un  
 þeirra, t.d. í mis mun andi brauð og kök ur.

2. Hvað ann að en brauð og kök ur er búið til úr korni? Kenn ari og nem end ur  
 skoða mynd irn ar í töfl unni og ræða hvaða korn teg und ir eru not að ar til að búa  
 til mat væl in á mynd un um. Nem end ur vinna verk efni í bók.

3. Hver er mun ur inn á grófu og fínu brauði? Um ræð ur í tengsl um við mynd ina í  
 bók inni.

Upp lýs inga skjóða

Al geng ustu korn teg und irn ar eru hveiti, rúg ur, bygg, hafr ar, hrís grjón og maís.  
Ís lend ing ar þurfa að flytja inn nær allt korn og mjöl sem þeir nota. Bygg er rækt að 
með ágæt um ár angri á Ís landi.

Korn teg und ir eru unn ar á ýms an máta og fást þá korn vör ur(af urð ir) eins og mjöl til 
bakst urs og grjón í grauta, pasta, korn flex og hafra hring ir. Grjón eru yf ir leitt fram
leidd úr byggi, höfr um, hveiti og hrís en eru ým ist heil, mul in eða völsuð. Al geng ar 
mjöl teg und ir eru hveiti, heil hveiti, rúg mjöl og eru þær mal að ar.
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Sól grjóna brauð

Sól grjóna brauð
fyr ir tvo

Áhöld

20

1. Kveik ið á ofn in um  

 og stillið á 200 °C.

2. Mæl ið hveiti,  

 hafra mjöl, þurr - 

 ger, púð ur syk ur,  

 sesam fræ og salt  

 og setj ið í skál.

3. Mæl ið heitt vatn  

 úr kran an um  

 ásamt mjólk og  

 olíu og setj ið í  

 könnu.

4. Hellið vökv an um  

 í skál ina og  

 hrær ið vel sam an.

5. Lát ið deig ið lyfta  

 sér á volg um stað  

 í 10–15 mín.

6. Hnoð ið deig ið  

 var lega sam an.

7.  Mót ið brauð og  

 penslið með vatni. 

 Gott er að strá  

 sesam fræj um yfir  

 brauð ið.

8. Bak ið brauð ið í  

 10–15 mín.

Hráefni

1 dl hafra mjöl

3 dl hveiti

1 tsk púð ur syk ur

1 msk 
mat ar ol ía

1 dl heitt vatn

1/2 dl mjólk

2 tsk þurr ger

1 msk 
sesam fræ

1/4 tsk salt

skál

dl-mál

mæli skeið ar

sleif

sleikja

kanna

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 þjálf	ist	í	ger	bakstri

•	 læri	ná	kvæmni	í	vinnu	brögð	um

•	 þjálf	ist	í	verk	leg	um	vinnu	brögð	um

•	 öðlist	já	kætt	við	horf	til	sam	vinnu

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 20.

 Hrá efni og áhöld (sjá nem enda bók).

 Glæra með upp skrift.

 Tíma klukka.

Kennslu til hög un

1. Nem end um skipt nið ur á vinnu svæði og vinna tveir og tveir sam an að einni  
 upp skrift. Brýnt fyr ir nem end um hversu mik il vægt er að skipu leggja sig áður  
 en haf ist er handa. Kenn ari út skýr ir hvern ig best er að gera það í þess um  
 verk þætti.

2. Kenn ari fer yfir dálk inn efni og áhöld með nem end um.

3. Kenn ari fer yfir upp skrift á glæru með nem end um og brýn ir fyr ir þeim að nú  
 verði all ir sam taka líkt og í fléttu brauð inu.

4. Kenn ari fer með nem end um og að stoð ar við að kveikja á ofn um.

5. All ir hóp arn ir mæla í einu: 2 tsk þurr ger, 1 dl hafra mjöl, 3 dl hveiti og svo koll  
 af kolli. All ir hræra deig inu sam an og láta það lyft ast í 15 mín.

6. Gott er að skipta deig inu á milli nem end anna í hóp un um áður en far ið er í að  
 hnoða það og móta brauð ið.

7. Kenn ari hvet ur nem end ur til þess að vinna sjálf stætt við mót un brauðs ins og  
 muna eft ir að pensla það með vatni og strá sesam fræj um yfir.

8. Kenn ar inn sér um að setja bök un arplöt urn ar inn í ofn inn og taka þær út  
 en nem end ur sjá um að gæta að bök un ar tím an um.

9. Nem end ur ganga frá eft ir bakst ur inn og meta frá gang inn hver hjá öðr um.
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Lýsi

Lýsi

1. Úr hverju er lýsi unnið?

2. Hvaða vítamín eru í lýsi?

3. Lýsi er nauð syn legt fyr ir

Þró un borð siða.
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Mark mið ið er að nem end ur:

•	 læri	um	holl	ustu	gildi	lýs	is

•	 viti	að	ýms	ar	upp	lýs	ing	ar	má	finna	 

 á um búð un um

•	 kynn	ist	þró	un	borð	siða

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 21.

 Glæra.

 Lýs isum búð ir.

Kennslu til hög un

1. Hvers vegna er hollt og gott að taka inn lýsi? Kenn ari sýn ir nem end um glæru  

 með upp lýs ing um sem eru á lýs is flösk unni. Um ræð ur um efn is þætti og  

 nem end ur vinna verk efni jafn óð um í bók ina.

2. Um ræð ur um þró un borð siða, frá aski til skyndi bita. Mun ur inn á þess um  

 tveim ur myndefn um skoð að ur.

Upp lýs inga skjóða

Al geng ast er að lýsi sé unn ið úr þorski eða ufsa en einnig er til há karla lýsi.
Nær ing ar inni hald lýs is: Fita, fjöló mett að ar og ein ó mett að ar og mett að ar fitu sýr ur,  

Avítamín, Dvítamín og Evítamín.
Holl ustu gildi lýs is. Lýsi auð ugt af A og Dvítamín um, einnig lífs nauð syn leg um  

fitu sýr um svo sem Omega3 sem tald ar eru veita vörn gegn kransæða sjúk dóm um.
Lýsi hef ur góð áhrif á vöxt tanna og beina, einnig á sjón fólks og er talið hafa  

fyr ir byggj andi áhrif gegn ýms um al menn um kvill um eins og kvefi.
Borðsið ir, um ræðu efni: skömmt un á mat í aska, spónn, vasa hníf ur, ekki set ið til borðs, 

fjöl skyldu mynst ur, veit inga stað ur, borð bún að ur, áhöld, borð að með fingr um,  
skyndi biti, um hverfi, eld hús borð, val á mat, nær ing ar inni hald, orku gildi, holl usta, 
fjöl breytni fæðu teg unda.
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Beyglu pítsa

Beyglu pitsa fyrir tvo
Áhöld

22

1. Kveik ið á ofn in um og  

 stillið á 200 °C.

2. Þvoið græn met ið og  

 sker ið nið ur.

3. Smyrj ið pit susósu á  

 beygl una.

4. Sker ið nið ur ost og  

 setj ið á beygl una.

5. Nú skulið þið gera  

 and lit á beygl una ykk ar.

6. Bak ið beygl una  

 í 5–10 mín.

Hráefni

beygl a

heima gerð 
pit susósa

ost ur

svepp ir

ólíf ur

skinka

pepp eróní

paprika

skurðarbretti

beittur hníf ur

osta skeri

græn met is sigti

vinnudisk ur

smur hníf ur

Pitsusósa
2 msk tómat mauk
2 msk mjólk
1/2 tsk basil
1/4 tsk rós mar ín
1/4 tsk hvít lauks duft

Mæl ið hrá efn ið í litla skál og bland ið öllu vel sam an.

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 fái	þjálf	un	í	að	vinna	skipu	lega

•	 fái	þjálf	un	í	að	nota	ein	föld	áhöld

•	 þjálf	ist	í	sam	vinnu

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 22.

 Tíma klukka.

 Hrá efni og áhöld (sjá nem enda bók).

Kennslu til hög un

1. Nem end um skipt nið ur á vinnu svæði og vinna tveir og tveir sam an að einni  
 upp skrift. Brýnt fyr ir nem end um hversu mik il vægt er að skipu leggja sig áður  
 en haf ist er handa. Kenn ari út skýr ir hvern ig best er að gera það í þess um  
 verk þætti.

2. Kenn ari fer með nem end um yfir dálk inn efni og áhöld og ít rek ar að nem end ur  
 taki til áhöld og efni áður en haf ist er handa.

3. Sýni kennsla á heima gerðri pit sasósu. Gott er að ræða um mik il vægi þess að  
 gera hlut ina sjálf ur. Kenn ar inn deil ir pit sasós unni út til nem enda.

4. Kenn ari fer yfir upp skrift ina með nem end um og legg ur inn að nú eigi þeir að  
 vinna sjálf stætt og kenn ari gangi bara um og fylgist með.

5. Kenn ari að stoð ar nem end ur við að kveikja á ofn un um. 

6. Gott er að taka það fram að það er nem end um frjálst að gera sína beyglu  
 hvern ig sem er, þeir eigi að hanna sitt eig ið and lit.

7. Kenn ari set ur bök un arplöt una inn í ofn inn og tek ur hana út en nem end ur gæta  
 upp á tím ann sjálf ir.

8. Borð hald, kenn ari kynn ir hníf inn og gaff al inn sem borð bún að. Nem end ur fá  
 vatn með klök um og agúrku sneið um út í. 

9. Frá gang ur er í hönd um nem enda og þeir fara einnig yfir hver hjá öðr um.

Heima gerða pit sasós an er fyr ir 8–10.
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Leið ir til sparn að ar

Leið ir til sparn að ar

Ver um hag sýn, þannig get um við spar að. 

Veiðið eins mörg matarheiti og þið getið. Orðin eru les in aft ur á  bak.

23

lévadnym
tala sul fötrak

ikæt spravnójs

rukökrapip
rutna‡l b fúrks

llíb

róksðu arb
kóbalíts

rull obiksif

asyepa pol
atlus ara babb ar

nroknu grom
tfasa jrebálb

akolmas

rutáls

astip

rakkos

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 læri	ein	fald	ar	leið	ir	til	sparn	að	ar

•	 læri	um	hag	sýni	og	gildi	þess	að	spara

•	 kunni	að	meta	það	sem	er	heima	gert

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 23.

 Aug lýs inga bæk ling ar.

Kennslu til hög un

1. Hvaða leið ir þekkj um við til sparn að ar? Kenn ari og nem end ur skoða sam an  
 mynd ina af heim il inu á bls. 24 og ræða um orku sem auð lind, orku neyslu  
 heim il anna, orku verð og hvar er hægt að spara orku.

2. Kenn ari út skýr ir hvað það þýð ir að vera hag sýnn og hvaða leið er best að fara  
 til að rekst ur heim il anna sé hag hvæm ur svo end ar geti náð sam an. Um ræð ur  
 um hvað væri gam an að gera við af gang inn af pen ing um okk ar.

3. Hvað þýð ir heima til bú ið? Um ræð ur og nem end ur koma með til lög ur sem  
 kenn ari get ur skráð nið ur. 

4. Nem end ur vinna verk efni í bók.

Upp lýs inga skjóða

Eyðsla á raf magni og vatni hjá með al fjöl skyldu:
Ef við hugs um heild ar vatns notk un eins heim il is sem 100%, not ast 90% við upp hit un 

hús næð is. 
Orku verð: 7,45 kr. kwstund in auk mæla gjalds. Með al notk un (kwstund ir) á ári:  

bak arofn 320, elda vél 584, brauðrist 50 og ör bylgju ofn 80.
Til eru orku spar andi per ur, einnig sparn að ar still ing ar á þvotta vél um. Því minna vatn 

sem not að er og því lægri hiti, þeim mun meiri orku sparn að ur verð ur og kosn að ur
inn verð ur minni fyr ir vik ið.

Orð arugl, rétt staf að: bíll, skór, stíla bók, sokk ar, fiski boll ur, rababara sulta, sam loka, 
pítsa, morg un korn, brauð, lopa peysa, skrúf blý ant ur, blá berja saft, slát ur, pip ar kök ur, 
sjón varps tæki, kart öflu sal at, mynda vél. Gam an að bera sam an kostn að við að búa 
skáletr uðu vör urn ar til sjálf ur eða kaupa þær til bún ar.
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Brak andi gott morg un korn

24

Brak andi gott morg un korn
fyr ir þrjá til fjóra

Áhöld

Morg un korn ið er líka gott með mjólk eða jógúrt sem biti milli mála. Til há tíð a brigða er 
það frá bært út á ís.

1. Hit ið ofn inn í  

 165 °C.

2. Bland ið hafra - 

 mjöli, hnet um og  

 hveitiklíði sam an í  

 stóra skál.

3. Bland ið hun angi,  

 olíu og vanillu - 

 drop um sam an í  

 litla skál.

4. Hellið vökv an um  

 úr litlu skál inni  

 yfir korn ið í stóru  

 skál inni.

5. Bland ið vel sam an  

 með sleif.

6. Breið ið blönd una  

 á bök un arplötu  

 og bak ið í  

 10–15 mín út ur.

7. Bland ið rús ínum 

  og brytj uð um  

 döðl  um sam an  

 við.

8. Bak ið áfram í  

 10 mín út ur.

stór skál

lít il skál

sleif

dl-mál

mæli skeið ar

skurðarbretti

hnífur

vinnudiskur

Hráefni

21/2 dl hafra mjöl

1 dl jarð hnet ur

1 dl hveitiklíð

1 dl rús ín ur

1 dl döðl ur

2 msk hun ang

2 msk mat ar ol ía

1/2 tsk vanillu-
 drop ar

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 átti	sig	á	því	að	hægt	er	að	gera	sitt	eig	ið	 

 morg un korn

•	 þjálf	ist	í	skipu	lögð	um	vinnu	brögð	um

•	 þjálf	ist	í	að	vinna	eft	ir	upp	skrift

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 24.

 Tíma klukka.

 Hrá efni og áhöld (sjá nem enda bók).

Kennslu til hög un

1. Nem end um skipt nið ur á vinnu svæði og vinna þrír til fjór ir nem end ur sam an  
 að einni upp skrift. Brýnt fyr ir nem end um hversu mik il vægt er að skipu leggja  
 sig áður en haf ist er handa. Kenn ari út skýr ir hvern ig best er að gera það í  
 þess um verk þætti.

2. Kenn ari fer yfir dálk inn efni og áhöld. 

3. Kenn ari fer yfir upp skrift með nem end um og minn ir á mik il vægi þess að mæla  
 verði allt hrá efni ná kvæm lega og upp skrift inni verði að fylgja lið fyr ir lið.  
 Bend ir á að það þurfi að brytja þurrk uðu ávext ina sem not að ir eru.

4. Kenn ari að stoð ar nem end ur við að kveikja á ofn un um.

5. Nem end ur vinna sjálf stætt að þessu verkeni og kenn ari geng ur á milli og  
 að stoð ar eft ir þörf um.

6. Kenn ari set ur bök un arplötu inn í ofn og tek ur hana út en nem end ur gæta sjálf ir  
 að tím an um.

7. Nem end ur ganga vand lega frá eft ir sig og hóp arn ir meta hver hjá öðr um.

At hug ið að láta kólna um stund áður en bland an er sett í poka.

Ef tími gefst til þá er gam an að bjóða nem end um upp á ís eða mjólk til þess að smakka 
blönd una áður en hald ið er heim. Ræða má um ánægj una af því að búa til sitt eig ið 
morg un korn, skoða mun inn á heima til búnu og keyptu.
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Drykkj ar vör ur

25

Drykkjarvörur
Hvað kosta drykkirnir?

   1 drykk ur 1 skóla vika 1 skóla mán uð ur 1 skóla ár

Skoðaðu nær ing ar inni hald drykkjanna í töflunni:

  Prótein (g) Kol vetni (g) Fita (g) Trefj ar (g) Kalk (mg)

  1,8 24 0,3 0 30 107

  9 24 5 0 275 1

  8,8 11,5 3,8 0 290 1,95

  0 52,5 0 0 10 0  

Hvaða drykk ir inni hald a mest prótein?

En minnst?

Hvaða drykk ur inniheldur mest C-vítamín?

Hvaða drykk ur inni held ur lítið kalk?

C-vítamín
(mg)

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 geti	gert	sam	an	burð	á	verði	 

 nokk urra drykkja

•	 geti	les	ið	úr	ein	faldri	nær	ing	ar	efna	töflu

•	 kynn	ist	nær	ing	ar	inni	haldi	nokk	urra	 

 drykkja

Náms gögn 

 Nem enda bók in bls. 25.

 Vasa reikn ir.

 Nær ing ar efna tafla.

 Daga tal.

Kennslu til hög un 

1. Kenn ari og nem end ur ræða um mis mun andi verð á ýms um drykkj um og gera  
 verð sam an burð á þeim. Kenn ari út skýr ir hvern ig reikna má út kostn að fyr ir  
 eina skóla viku, skóla mán uð og skóla ár. Nem end ur reikna síð an út hvað  
 drykkirn ir í bók inni kosta, í eina skóla viku, í einn skóla mán uð og eitt skóla ár.  
 Nem end ur nota vasa reikni.

2. Kenn ari kenn ir nem end um hvern ig les ið er úr nær ing ar efna töflu, sýn ir þeim  
 hvern ig þær eru upp sett ar, hvaða upp lýs ing ar þær gefa, út skýr ir hvað g, mg,  
 kkal merk ir og bend ir á gildi þess að hafa þess ar upp lýs ing ar á ein um stað í  
 töflu. Sýn ir nem end um mis mun andi nær ing ar efna töfl ur.

3. Kenn ari og nem end ur skoða sam an nær ing ar inni hald drykkj anna í bók inni.  
 Nem end ur æfa sig að lesa úr ein faldri nær ing ar efna töflu og vinna sjálf stætt við  
 að svara spurn ing un um í bók inni. Gæti ver ið heima vinna.

Auka verk efni: Gera mætti at hug un á því hvort verð og nær ing ar inni hald  
drykkj anna í bók inni eigi eitt hvað sam eig in legt.

Upp lýs inga skjóða

Við fangs efni: ávaxta safi, kókó mjólk, létt mjólk, gos drykk ur, vatn. At hug ið að bæði  
nær ing ar og verð út reikn ing ar mið ast við 0,5 l. flösku af gosi en hin ir drykkirn ir  
við 0,25 l.

Verð á drykkj um (kr. í maí 2002: 1 stk /1 skóla vika/1 skóla mán. /1 skóla ár): ávaxta safi: 
75 /375/1500 /13580, kókó mjólk: 69/345/1380/12420, létt mjólk:29/145/580/5220 og  
gos: 115/575/2300/20700.

Er lend is er drykkj ar vatn keypt í flösk um líkt og gos drykk ir. Verð þess er oft mjög  
svip að og verð á gos drykkj um.

Hita ein ing er mæli ein ing á þeirri orku sem nær ing ar efn in, prótein, kol vetni og fita gefa 
lík am an um. Orku gildi: 1g af próteini gef ur 4 kkal/g, 1g af kol vetni gef ur 4 kkal/g, og 
1g af fitu gef ur 9 kkal.
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Mjólk ur hrist ing ur með berj um

Mjólk ur hrist ing ur með berj um
fyr ir tvo

Áhöld
 

26

1. Mæl ið ber in í skál og  

 merj ið þau með gaffli.

2. Mæl ið ís inn og bland ið  

 sam an við berjam auk ið.

3. Mæl ið mjólk ina og  

 hellið henni sam an við.

4. Þeyt ið með raf magns-  

 hand þeyt ara þar til allt  

 hef ur bland ast vel sam an  

 og mjólk ur hrist ing ur inn  

 freyð ir.

5. Hellið jafnt í glös in og  

 drekk ið strax.

raf magns þeyt ari

skál

mæli skeið ar

dl-mál

glös

gaff all

vinnu disk ur

sleikja

Hráefni

2 dl  
vanillu ís

2 dl jarð ar ber/
blá ber

2 dl 
létt mjólk

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 læri	að	vinna	sjálf	stætt	eft	ir	upp	skrift

•	 þjálf	ist	í	að	mæla	rétt	og	ná	kvæm	lega

•	 öðlist	já	kvætt	við	horf	til	eld	hús	starfa

Náms gögn

	 Nem	enda	bók	in	bls.	26.

	 Hrá	efni	og	áhöld	(sjá	nem	enda	bók).

Kennslu til hög un

1.	 Nem	end	um	skipt	nið	ur	á	vinnu	svæði	og	vinna	tveir	nem	end	ur	sam	an	að	einni		
	 upp	skrift.	Brýnt	fyr	ir	nem	end	um	hversu	mik	il	vægt	er	að	skipu	leggja	sig	áður		
	 en	haf	ist	er	handa.	Kenn	ari	út	skýr	ir	hvern	ig	best	er	að	gera	það	í	þess	um		
	 verk	þætti.

2.	 Kenn	ari	fer	yfir	dálk	inn	efni	og	áhöld	og	nem	end	ur	taka	til	það	sem	til	þarf.	

3.	 Upp	skrift	af	mjólk	ur	hrist	ingn	um	skoð	uð	og	kenn	ari	fer	í	gegn	um	vinnu	ferl	ið		
	 með	nem	end	um.

4.	 Nem	end	ur	mæla	hrá	efn	ið	í	skál,	kenn	ari	brýn	ir	fyr	ir	nem	end	um	að	vera		
	 ná	kvæm	í	vinnu	brögðu	m	og	skipt	ast	á	um	að	mæla	hrá	efn	ið.

5.	 Kenn	ar	inn	brýn	ir	fyr	ir	nem	end	um	að	fara	var	lega	með	raf	magns	þeyt	ar	ann	og		
	 byrja	á	hægri	still	ingu	og	auka	síð	an	hrað	ann	smám	sam	an.	

6.	 Nem	end	ur	skipta	drykkn	um	jafnt	í	tvö	glös	og	all	ir	setj	ast	svo	nið	ur	sam	an	og		
	 bragða	á	drykkn	um.

7.	 Nem	end	ur	ganga	frá	í	lok	in	og	meta	frá	gang	hver	hjá	öðr	um.
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Steikt eggja brauð

Steikt eggja brauð
fyr ir tvo

Áhöld

Njót ið vel!

27

1. Þvoið allt græn met ið í  

 köldu vatni.

2. Sker ið tómat inn í báta,  

 gúrk una í bita og rað ið  

 öllu græn met inu á disk.

3. Brjót ið egg ið í skál,  

 bæt ið mjólk inni sam an  

 við og þeyt ið vel.

4. Hit ið olíu á pönnu og  

 fylgist vel með hitanum.

5. Sker ið brauð sneið arn ar í  

 tvennt og gegn bleyt ið í  

 eggja hrærunni. 

6. Steik ið eggja brauð ið í  

 u.þ.b. 5 mín. á báð um  

 hlið um, eða þar til það  

 er fal lega brúnt og  

 stökkt.

panna

beittur hníf ur

skurðarbretti

steik ar spaði

grænmetissigti

vinnudisk ur

skál

dl-mál

mæli skeið ar

gaffall

Hráefni

1/2 tómat ur

gúrku biti

1/4 dl mjólk

2 msk 
mat ar ol ía

2–3 sal at blöð

2  brauð - 
sneiðar

1 egg

Mark mið ið er að nem end ur

•	 þjálf	ist	í	verk	leg	um	vinnu	brögð	um

•	 fái	inn	sýn	í	fjöl	breytni	mat	ar	gerð	ar	 

 með egg

•	 þjálf	ist	í	að	nota	elda	vél.

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 27.

 Hrá efni og áhöld (sjá nem enda bók).

Kennslu til hög un

1. Nem end um skipt nið ur á vinnu svæði og vinna tveir og tveir sam an að einni  
 upp skrift. Brýnt fyr ir nem end um hversu mik il vægt er að skipu leggja sig áður  
 en haf ist er handa. Kenn ari út skýr ir hvern ig best er að gera það í þess um  
 verk þætti.

2. Kenn ari fer yfir efni og áhöld og leggur sérstaka áherslu á mik il vægi þess  
 að fara var lega þeg ar ver ið er að steikja á elda vél. Gæta þarf vel að því að  
 hafa hit ann ekki of háan svo mat ur inn brenni ekki.

3. Kenn ari fer yfir upp skrift með nem end um og minn ir á að velja elda vél ar helllu  
 í sam ræmi við pönnu stærð. Einnig má ræða um mik il vægi þess að skola allt  
 græn meti vel og lykta vel af egg inu áður en mjólk inni er bætt út í. 

4. Nem end ur skipta með sér verk um og geng ur kenn ari á milli og að stoð ar  
 hópana við að meta hit ann á hell unni og snúa brauð inu við ef þarf.

5. Borð hald, nem end ur nota hnífa pör.

6. Nem end ur ganga frá í lok in og þá er nauð syn legt að leið beina þeim með þrif in  
 á elda vél inni, nota heitt vatn og sápu.

29



Slysa hætt ur í heima hús um

Slysa hætt ur í heima hús um

28

Verk efna lok

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 læri	um	helstu	slysa	hætt	ur	á	heim	il	um

•	 geri	sér	grein	fyr	ir	því	hvern	ig	koma	má	 

 í veg fyr ir slys á heim il um

•	 læri	að	meta	vinnu	sína	og	ann	arra	

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 28.

 Mynd ir af heim il is að stæð um.

Kennslu til hög un

1. Kenn ari og nem end ur skoða sam an mynd irn ar í bók inni og ræða hvað hægt er  
 að gera til að koma í veg fyr ir slys í heima hús um.

2. Verk efna lok: Hér er hugs að að nem end ur yf ir fari vinnu bók ina hver hjá öðr um,  
 meti ár ang ur sér hvers unn ins verk efn is og gefi umbun. Fyr ir vel unn ið verk efni  
 er gef in ein kokka húfa en hálf ef verk efn ið er ekki vel leyst af hendi. Brýna þarf  
 fyr ir nem end um að fara sam visku sam lega yfir verk efn in.

Upp lýs inga skjóða

Slysa gildr ur: bað ker og sturtu botn ar geta ver ið sleip, eld spýt ur, hníf ar og skæri eiga 
ekki að vera þar sem börn ná til. Mat vinnslu tæki og raf magns verk færi til smíða á að 
um gang ast með var úð, alls ekki að veiða brauð sneið ina úr brauðrist inni með málm
verk færi, hafa ætíð full orð inn með þeg ar nota skal elda vél og bak arofn vegna hins 
mikla hita frá þess um tækj um.
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Eplakökur dverganna

Epla kök ur dverg anna

Áhöld

29

Hráefni

2 egg

11/2  dl syk ur

21/2  dl hveiti

1/2  tsk 
vanillu drop ar

kanil syk ur

epla bát ur

2 tsk lyfti duft

4 msk olía

4 msk mjólk

1. Hit ið ofn inn í  

 200°C.

2. Af hýð ið og  

 brytj ið eplin.

3. Brjót ið egg in í skál, 

 bæt ið sykrin um  

 sam an  við og þeyt ið.

4. Bæt ið mjólk og  

 olíu sam an við  

 og hrær ið sam an.

5. Mæl ið og sigt ið  

 þurr efn in. Hrær ið 

 vel sam an.

6. Setj ið deig ið með  

 tveim ur skeið um í  

 muffins form og  

 rað ið á bök un ar - 

 plötu.

7. Setj ið epla bita í  

 hverja köku og  

 strá ið kanil sykri  

 yfir.

8. Bak ið í miðj um 

ofni í 10 mín.

des ilítra mál

mæli skeið ar

vinnu disk ur

skál

raf magns þeyt ari

skurð ar bretti

beitt ur hníf ur

sleikja

2 skeið ar

muffins form

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 læri	ná	kvæmni	í	vinnu	brögð	um

•	 fái	þjálf	un	í	verk	leg	um	vinnu	brögð	um

•	 öðlist	já	kætt	við	horf	til	sam	vinnu

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 29.

 Tíma klukka.

 Hrá efni og áhöld (sjá nem enda bók).

Kennslu til hög un

1. Nem end um skipt nið ur á vinnu svæði og vinna sam an tveir að einni upp skrift.  
 Brýnt fyr ir nem end um hversu mik il vægt er að skipu leggja sig áður en haf ist er  
 handa. Kenn ari út skýr ir hvern ig best er að gera það í þess um verk þætti.

2. Kenn ari fer yfir dálk inn efni og áhöld og nem end ur taka til það sem til þarf.

3. Kenn ari og nem end ur fara sam an yfir upp skrift ina og kenn ari legg ur áherslu á  
 að nem end ur vinni þetta sjálf stætt lið fyr ir lið.

4. Kenn ari geng ur á milli og að stoð ar nem end ur við að kveikja á ofn un um.

5. Kenn ari geng ur um og að stoð ar eft ir þörf um.

6. Kenn ari set ur bök un arplöt urn ar í ofn inn og tek ur þær út en nem end ur gæta  
 að tím an um sjálf ir. 

7. Nem end ur ganga frá í lok in og meta frá gang inn hver hjá öðr um.

8. Gam an er að skreyta pok ana sem kök urn ar fara í ef tími gefst til.
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Hreint um hverfi

Hreint um hverfi
Það mun ar um ykk ar hjálp! Með orma spil inu lær ið þið hvern ig þið getið 
lagt ykk ar af mörk um. Spila regl ur og spjöld með spurn ing un um fáið þið 
hjá kenn ar an um.

30

Mark mið ið er að nem end ur:

•	 læri	hvað	ýmis	hug	tök	tengd	 

 nátt úru vernd merkja 

•	 læri	um	gildi	góðr	ar	um	gengni	um	 

 auð lind ir jarð ar inn ar

•	 læri	að	það	mun	ar	um	hverja	hönd	 

 sem lögð er á plóg inn

Náms gögn

 Nem enda bók in bls. 30.

 Spila regl ur.

 Spjöld með spurn ing um og full yrð ing um.

 Ten ing ar og efni í spila peð.

Kennslu til hög un

1. Kenn ari fer yfir hin ýmsu hug tök er snerta um hverf is vernd með nem end um. 

2. Nem end ur læra í gegn um spil ið hvar skór inn krepp ir í um hverf is mál um og  
 hvern ig þeir geta kom ið að liði. 

Regl ur spils ins eru þess ar: sjá með fylgj andi blað.

3. Kenn ari út skýr ir hvern ig spil ið er unn ið, skipt ir nem end um í hópa. Hafa mætti  
 spila regl ur á glæru.

4. Nem end ur hvatt ir til að spila spil ið heima og upp lýsa for eldra um leið ir að  
 hreinu og vist vænu um hverfi.

Upp lýs inga skjóða 

Efn is tök tengd um hverf is vernd: and rúms loft, auð lind, áróð ur, draga úr neyslu o.fl., 
end ur nýt ing, end ur unn ið, end ur vinnsla, end ur vinnslu stöðv ar, flokk un,  
gróð ur húsa á hrif, heima flokk un, land fyll ing, meng un í jörðu, lofti og vatni, molt un, 
nátt úru auð lind, of neysla, ofnýt ing, rusl frá heim il um, skól um og verk smiðj um,  
spilli efni, úr gang ur, út blást ur, um hverf is vænn, vist vænn. 

Spila regl ur, spurn ing ar og full yrð ing ar: Kenn ari ljós rit ar við eig andi blöð sem fylgja 
aft ast hér í kennslu leið bein ing um. Ljós rita mætti blöð in í mis mun andi lit um til  
að grein ing ar. Nem end ur klippa spurn ing arn ar og full yrð ing arn ar út og fá að  
eiga spjöld in svo þeir geti spil að heima.

Það er góð hug mynd að plasta spjöld in svo þau end ist leng ur.
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 Spila regl ur fyr ir Orma spil ið

Fjöldi leik manna: 2–4.

Það sem þarf: 1 spila ten ing ur, 2–4 töl ur eða smá stein ar (peð), spjöld (t.d gul) með 
spurn ing um, spjöld (t.d. græn) með full yrð ing um, spila regl ur. 

Spjöld in höfð á hvolfi í tveim ur bunk um á spila borð inu.
Rétt svar  er skráð neðst á hvert spjald.

Leik ur haf inn: Einn leik mað ur er val inn til að stjórna leikn um, best að kasta upp á 
það. Stjórn and inn dreg ur spjald og les upp spurn ingu eða full yrð ingu og ber  
ábyrgð á að dæma svör rétt eða röng. Lend ir stjórn andi á reit með full yrð ingu eða 
spurn ingu, geng ur leik mað ur hon um á hægri hönd í hlut verk ið á með an.

Byrj að er á reit eitt og end að á síð asta reitn um. Sá vinn ur sem er fyrst ur að kom ast  
á topp inn. Það þarf að fá ann að hvort sex eða rétt an reit ar fjölda í lok inn til að  
vinn ing ur telj ist í höfn.

Leik menn kasta til skipt is og færa peð in eft ir spila borð inu jafn marga reiti og  
ten ing ur inn seg ir. Leik menn koma sér sam an um hver byrj ar.

Græn ir reit ir: Leik mað ur/stjórn andi dreg ur full yrð inga spjald og les upp full yrð ing
arnar. Leiku mað ur inn sem á leik inn á svo að velja rétta full yrð ingu af þrem ur  
mögu leg um. Tvær eru rang ar og ein rétt. Geti hann svar að rétt fær hann að fara  
5 reiti áfram, svari hann rangt fer hann á byrj un ar reit.

Reit ir með spurn ing ar merki: Leik mað ur/stjórn andi dreg ur spurn inga spjald og svar
ar leik mað ur ann að hvort já eða nei. Fyr ir rétt svar má fara 5 reiti áfram, rangt svar 
krefst þess að far ið sé aft ur á byrj un ar reit. Þyngja má spurn ing una með því að láta 
þann sem svar ar (leik mann) færa rök fyr ir svari sínu.

Sum ir reit ir eru tengd ir við um hverf is mynd, já kvæða eða nei kvæða. Sá sem lend ir  
á já kvæðri mynd fær að gera aft ur. Sá sem lend ir á nei kvæðri mynd verð ur að bíða 
eitt kast.

Góða skemmt un og gangi ykk ur vel!
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1. Það er hægt að end ur vinna mjólk ur
fern ur.

2. Það er ekki hægt að end ur vinna  
mjólk ur fern ur.

3. Það er hægt að skila mjólk ur fern um 
aft ur í Mjólk ur sam söl una.

Rétt svar: 1

1. Molta er end urunn inn garða úr gang
ur og mat ar leyf ar.

2. Molta er mold ar haug ur.
3. Molta er hola fyr ir sorp.

Rétt svar: 1

1. Meng un er stærð fræði þraut.
2. Meng un er þeg ar um hverf is spill andi 

efni hef ur borist út í nátt úr una.
3. Meng un er efni sem er not að á  

bíla þvotta stöð.

Rétt svar: 2

1. Bylgju pappi er pappi sem hef ur  
blotn að.

2. Bylgju pappi er ekki flokk að ur pappi.
3. Bylgju pappi er flokk að ur pappi.

Rétt svar: 3

1. Heima flokk un er stjórn mála flokk ur.
2. Heima flokk un er flokk un inn an  

heim il ana á þeim úr gangi sem fer 
ekki í rusla pok ann.

3. Heima flokk un er allt rusl frá  
heim il un um.

Rétt svar: 2

1. Það er ekk ert rusl í skól un um sem 
hægt er að flokka.

2. Það er lít ið rusl í skól un um sem hægt 
er að flokka.

3. Það er mik ið rusl í skól un um sem 
hægt er að flokka.

Rétt svar: 3

1. Það má hella eitr uð um efn um í  
sjó inn.

2. Það má hella smá veg is af eitr uð um 
efn um í sjó inn.

3. Það á að skila eitr uð um efn um í  
end ur vinnslu stöðv ar.

Rétt svar: 3

1. Það er hægt að end ur vinna pappa
kassa sjö sinn um.

2. Það er hægt að end ur vinna pappa
kassa 1 sinni.

3. Það er ekki hægt ekki end ur vinna 
pappa kassa.

Rétt svar: 1

1. Efn ið í inn kaupa pok an um á að vera  
úr plasti.

2. Efn ið í inn kaupa pok an um á að vera  
úr taui.

3. Efn ið í inn kaupa pok an um á að vera  
úr pappa.

Rétt svar: 2

1. Eitt tonn af end ur nýtt um papp ír  
bjarg ar 17 trjám frá því að verða 
felld.

2. Eitt tonn af end ur nýtt um papp ír 
bjarg ar eng um trjám frá því að verða 
felld.

3. Eitt tonn af end ur nýtt um papp ír 
bjarg ar 170 trjám frá því að verða 
felld.

Rétt svar: 1



1. Í eld hús inu eru marg ir hlut ir úr  
end urunnu gleri.

2. Í eld hús inu eru færri en 3 hluti úr  
end urunnu gleri.

3. Í eld hús inu er ekk ert úr end urunnu 
gleri.

Rétt svar: 1

1. Það er ekki hægt að end ur vinna plast.
2. Það er ekki hægt að end ur vinna allt 

plast.
3. Það er hægt að end ur vinna næst um 

því allt plast.

Rétt svar: 3

1. Það er hægt að þekkja sum ar  
end ur vinn an leg ar um búð ir. 

2. Það er alltaf hægt að þekkja  
end ur vinn an leg ar um búð ir.

3. Það er ekki hægt að sjá hvort  
um búð ir eru  end ur vinn an leg ar.

Rétt svar: 2

1. Sterk sápa er um hverf is vænt  
hreinsi efni. 

2. Mild sápa er um hverf is vænt  
hreinsi efni. 

3. Ólívu ol ía og sítrónu safi bland að í  
vatn er um hverf is vænt hreinsi efni. 

Rétt svar: 3

Gamla úlp an mín er orð in of lít il. 
1. Ég gef hana í Rauða kross inn.
2. Ég hendi henni í ruslið.
3. Ég set hana í papp írs gám inn.

Rétt svar: 1

Það er út sala á vasa diskó um.
1. Ég kaupi 3 stykki því þau eru svo  

ódýr.
2. Ég kaupi 1 stykki því það næg ir mér.
3. Ég kaupi 7 stykki eitt fyr ir hvern  

dag vik unn ar.

Rétt svar: 2
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Eiga ónýt ar raf hlöð ur að 
fara í rusla tunn una? 
Já eða nei.

Svar: Nei, það á að skila 
þeim í end ur vinnslu
stöðv ar.

Er hægt að end ur vinna  
all an papp ír?
Já eða nei.

Svar: Nei, ekki þann sem er 
end urunn inn.

Á að henda göll uð um 
prent papp ír í ruslið?
Já eða nei.

Svar: Nei, það má nota 
hann sem krass blað 
eða fara með hann í 
papp írs gám inn.

Er nauð syn legt að flokka 
heim il issorp ið?
Já eða nei.

Svar: Já, það varð veit ir 
auð lind ir jarð ar inn ar 
og minnk ar sorp og 
sorp hauga.

Á að henda gömlu  
leik föng un um?
Já eða nei.

Svar: Nei, það má gefa  
öðr um þau eða selja 
þau á skran sölu.

Er hægt að nota gamla  
hjól barða aft ur?
Já eða nei.

Svar: Já, til dæm is í  
ról ur, klif ur grind ur 
og blóma ker.

Er hægt að end ur vinna 
gler?
Já eða nei.

Svar: Já, það er brætt upp 
og not að aft ur.

Er verk smiðju reyk ur  
slæm ur fyr ir  
and rúms loft ið?
Já eða nei.

Svar: Já, hann get ur inni
hald ið eit ur efni.

Á að henda tómri sultu
krukku í ruslið?
Já eða nei.

Svar: Nei, það má nýta 
hana sem ílát fyr ir 
blý anta og liti.

Er hægt að end ur nýta  
mat ar leif ar?
Já eða nei.

Svar: Já, það má safna 
þeim í sér staka kassa 
þar sem þær breyt ast 
síð an í gróð ur mold.

Á að fara spar lega með  
all an papp ír?
Já eða nei.

Svar: Já, þá vernd um við 
skóg ana, drög um 
úr meng un frá verk
smiðj um og meng un 
frá flutn inga bíl um.

Eru ein hver um hverf is
spillandi efni í eld hús inu?
Já eða nei.

Svar: Já, þvotta efni, ofna
hreinsir og önn ur 
hreinsi efni.

Koma mót mæli gegn  
meng un að gagni?
Já eða nei.

Svar: Já, það sýn ir að við 
vilj um hafa hreint 
um hverfi.

Er raf magns bíll  
um hverf is vænn?
Já eða nei.

Svar: Já, hann blæs ekki  
frá sér eitr uð um  
guf um og eyð ir  
ekki bens íni.

Eru flís peys ur úr  
end urunnu efni?
Já eða nei.

Svar: Já, þær eru unn ar  
úr plast flösk um.

Er hægt að þekkja vör ur 
sem eru úr end urunnu  
efni?
Já eða nei.

Svar: Já, þær eru merkt ar 
sér stak lega.

Eig um við að velja vör ur 
sem eru úr end urunnu  
efni?
Já eða nei.

Svar: Já, það minnk ar  
úr gang og vernd ar 
hrá efn in í jörðu.

Á að hella spilli efn um eins 
og máln ingu í vaskinn eða 
kló sett ið?
Já eða nei.

Svar: Nei, þá ber ast þau 
til sjáv ar og menga 
um hverfi fiskanna.
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