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Deild Yngsta stig 
Bekkur 1.bekkur 
Kennarar Valdís Ólöf Jónsdóttir 
Námsgrein Heimilisfræði 
Námsefni Gott og gaman og Heimilisfræði fyrir byrjendur 
Námsmat Virkni í tímum, umsögn 
Stundafjöldi  4 kennslustundir 
Heimanám Ekkert 
 

VIKA ÁÆTLUN HEIMANÁM 
1. 
 

24.-28.  ágúst 

  
 
24. ágúst - skólasetning 

Ekkert 
heimanám 

2. 
 

31. ágúst – 4. sept. 

Börnunum sýnd stofan og kenndar reglur bls 2-5( Gott 
og gaman) . 
Þvo hendur, muna svunta, hvers þarf að gæta, hvar eru 
hlutir geymdir?   Hreinlæti og snyrtimennska.  
Brotin pappaaskja, hún lituð og poppað 

Örbylgjupopp 
og börnin búa 
til öskju 

3. 
 

        7. - 11. sept.  

Flæðuhringurinn. Sjáðu ég borðaði bls 3 ( Heimilisfr. 
fyrir byrj. )  Nota fæðudúkinn, allir setja mynd af 
fæðutegund á dúkinn. Skólanesti, hvað er gott nesti? 
Smyrja nesti m. áleggi og skera niður ávextir og grænm. 
Bls 14 – 15  verkefni ( Gott og gaman)  teikna 
brauðsneiðina sína og lita 
 
Áhöld og tæki í eldhúsinu bls 6-7 ( Gott og gaman) 
Hvað tækin heita og finna út hvaða tæki eru hættuleg  
Skera ávesti og vaska upp 
8. sept – alþjóðadagur læsis 
 

Brauð, kæfa, 
smjör, gúrka, 
ostur, epli og 
mjólk 
 
 
 
Skera epli, 
gúrku, 
appelsínu og 
peru 

                4.  
        14.-18.  sept. 8. sept. Dagur læsis  

Mælingar bls 8-9  (Gott og gaman) 

Mæla með dl máli í ½ l flösku og l flösku. Mæla einnig 
með mæliskeiðum. Teikna mynd á blað eða pússla. 

Mæla og búa til töfradrykk bls 11 

 

Sólberjaþykkni
, eplasafi, klaki, 
vatn  

 

Hveiti, 
heilhveiti, 
hveitiklíð, 
púðursykur,sal



 

Baka sesambollur bls 10 (Gott og gaman) 
 16. sept. – dagur íslenskrar náttúru 

t, 
þurrger,sesamf
r 

ræ og olía 

5. 
       21.-25. sept.  

Búa til hafragraut bls 12    16. sept. Dagur ísl. nátt 
fræðsla um góðan skóladag og svefn bls 13 
Rúgbrauðsneið. Tegundir brauða kynnt og smakkað.  
.Búa til Rúgbrauðssneið og borða saman.  
 

 
Tennurnar mínar bls 6-7 (Heimilisfr. f. Byrj.). 
Börnin æfa sig að skera gulrót, epli, gúrku og papriku í 

litla bita og drekka mjól eða vatn með 
Fræðsla bls 18 – 19 ( Gott og gaman) 
26. sept. evrópskur tungumáladagur 
21.-25 – samræmd próf 4, 7 og 10. b 

 

Haframjöl, 
hveitiklíð, salt, 
Rúgbrauð, 
gúrka, 
smjör,/kæfa, , 
papríka  
 
Gulrætur, 
paprika, 
epli,gúrka og 
mjólk  

6. 
28.-sept.-2. okt.   

Fræðsla um hollustu mjólkur bls 19 – 20( Gott og gaman)
Útbúa mjólkurdrykk bls 21 
Mjólk og skyri hrært saman með bananastöppu 
 
 Ávaxtasalat og ávaxtapinnar bls 22- 25 ( Gott og gaman) 

28. sept. skipulagsdagur 
 

1 stór 
jarðarberjaskyr, 
8 dl léttmjólk, 1    
2 bananar 
 
 banani,  epli, 1 
rauð vínber 
Ritxk  tannst 

  7.  
5. okt. 

alþjóðadagur 
kennara 

5. okt.-9. okt. 
 

Fræðsla um grænmeti og grænmetisbakki bls 26 – 27     
( Gott og gaman) 
 
Hafradraumur bls 33 
Aukaverkefni 
Umhverfið bls 28, 29 og 32 ( Gott og gaman) 
Kexpítsa bls 24 (Heimilisfr. f. Byrj.). 
Grófir gersnúðar bls 17 í Heimilisfræði fyrri byrjendu 
 
 
 
 
 
 
                   ANNASKIPTI??? 

Gúrka, 
gulrætur, 
paprika, 
blómkál sýrður 
rjómi og 
púrrulauksduft 
Hveiti, 
haframjöl, 
matarsódi, 
sykur, smjör, 
síróp egg  
 
Ritsk, peppó 
pízzasósa, ostur 
oreganó + 
Ribena djús. 

8. 
12.-16. okt. 

 

Börnunum sýnd stofan og kenndar reglur bls 2-5( Gott 
og gaman) . 
Þvo hendur, muna svunta, hvers þarf að gæta, hvar eru 
hlutir geymdir?   Hreinlæti og snyrtimennska.  
Brotin pappaaskja, hún lituð og poppað 

14. október foreldradagur í Lækjarskóla 
Tími fellur niður vegna foreldradags 
 

Örbylgjupopp 
og börnin búa 
til öskju 
 
 
 
 



9. 
19.-23. okt.  

 

Flæðuhringurinn. Sjáðu ég borðaði bls 3 ( Heimilisfr. 
fyrir byrj. )  Nota fæðudúkinn, allir setja mynd af 
fæðutegund á dúkinn. Skólanesti, hvað er gott nesti? 
Smyrja nesti m. áleggi og skera niður ávextir og grænm. 
Bls 14 – 15  verkefni ( Gott og gaman)  teikna 
brauðsneiðina sína og lita 
19.-20. okt. vetrarfrí í Lækjarskóla 
Tími fellur niður vegna vetrarfrís 

Brauð, kæfa, 
smjör, gúrka, 
ostur, epli og 
mjólk 
 

10. 
26.-30. okt. 

 

Áhöld og tæki í eldhúsinu bls 6-7 ( Gott og gaman) 
Hvað tækin heita og finna út hvaða tæki eru hættuleg  

Skera ávesti og vaska upp 
 
 
Mælingar bls 8-9  (Gott og gaman) 
Mæla með dl máli í ½ l flösku og l flösku. Mæla einnig 
með mæliskeiðum. Teikna mynd á blað eða pússla. 
Mæla og búa til töfradrykk bls 11 

 

Skera epli, 
gúrku, 
appelsínu og 
peru 
 
Sólberjaþykkni, 
eplasafi, klaki, 
vatn  
 

11. 
2. nóv.-6. nóv.  

 

Baka sesambollur bls 10 (Gott og gaman) 
 
 
 
Búa til hafragraut bls 12     
fræðsla um góðan skóladag og svefn bls 13 
Rúgbrauðsneið. Tegundir brauða kynnt og smakkað.  
.Búa til Rúgbrauðssneið og borða saman.  
 

Hveiti,heilhv. 
hveitiklíð, 
púðursykur,salt, 
þurrger,sesamfr 
ræ og olía 
 
Haframjöl, 
hveitiklíð, salt, 
Rúgbrauð, 
gúrka, 

12. 
9.-13. nóv.  

 

Tennurnar mínar bls 6-7 (Heimilisfr. f. Byrj.). 
Börnin æfa sig að skera gulrót, epli, gúrku og papriku í 

litla bita og drekka mjól eða vatn með 
Fræðsla bls 18 – 19 ( Gott og gaman) 
 
Fræðsla um hollustu mjólkur bls 19 – 20( Gott og gaman)
Útbúa mjólkurdrykk bls 21 
Mjólk og skyri hrært saman með bananastöppu 
 

Gulrætur, 
paprika, 
epli,gúrka og 
mjólk 
 
1 stór 
jarðarberjaskyr, 
8 dl léttmjólk, 1    
2 bananar 

                
            13. 

16.-20. nóv. 

16. nóv. Dagur íslenskrar tungu  
Ávaxtasalat og ávaxtapinnar bls 22- 25 ( Gott og gaman 
 
Fræðsla um grænmeti og grænmetisbakki bls 26 – 27     
( Gott og gaman) 
 
20. nóv. Skipulagsdagur 

banani,  epli, 1 
rauð vínber 
Ritxk  tannst 
 
Gúrka, 
gulrætur, 
paprika, 
blómkál sýrður 
rjómi og 
púrrulauksduft. 

14. 
23.-27. nóv. 

 

 
Aukaverkefni 
Umhverfið bls 28, 29 og 32 ( Gott og gaman) 
Kexpítsa bls 24 (Heimilisfr. f. Byrj.). 

 
Ritsk, peppó 
pízzasósa, ostur 
oreganó + 



 
Klára verkefni + leiktími 

 
 

Ribena djús 

15. 
30. –nóv.-4. des. 

Grófir gersnúðar bls 17 í Heimilisfræði fyrri byrjendu 
 
Kókoskúlur 
1. des. Ísland fullvalda ríki 1918 

 

16. 
7.-11. des. 

 

Klára verkefni + leiktími  
Hafradraumur bls 33 
                 
 
                   ANNASKIPTI??? 

Hveiti, 
haframjöl, 
matarsódi, 
sykur, smjör, 
síróp egg  
 

               17. 
14.-18. des. 

18.. des litlu jól 
Börnunum sýnd stofan og kenndar reglur bls 2-5( Gott 
og gaman) . 
Þvo hendur, muna svunta, hvers þarf að gæta, hvar eru 
hlutir geymdir?   Hreinlæti og snyrtimennska.  
Brotin pappaaskja, hún lituð og poppað 
 
Flæðuhringurinn. Sjáðu ég borðaði bls 3 ( Heimilisfr. 
fyrir byrj. )  Nota fæðudúkinn, allir setja mynd af 
fæðutegund á dúkinn. Skólanesti, hvað er gott nesti? 
Smyrja nesti m. áleggi og skera niður ávextir og grænm. 
Bls 14 – 15  verkefni ( Gott og gaman)  teikna 
brauðsneiðina sína og lita 

Örbylgjupopp 
og börnin búa 
til öskju 
 
 
 
Brauð, kæfa, 
smjör, gúrka, 
ostur, epli og 
mjólk 
 

18. 
21.- 23. des.  

JÓLAFRÍ  

4. janúar 
skipulagsdagur 
4. jan.-8.jan. 

Mælingar bls 8-9  (Gott og gaman) 
Mæla með dl máli í ½ l flösku og l flösku. Mæla einnig 
með mæliskeiðum. Teikna mynd á blað eða pússla. 
Mæla og búa til töfradrykk bls 11 
 
Áhöld og tæki í eldhúsinu bls 6-7 ( Gott og gaman) 
Hvað tækin heita og finna út hvaða tæki eru hættuleg  
Skera ávesti og vaska upp 

Sólberjaþykkni, 
eplasafi, klaki, 
vatn  
 
 
Skera epli, 
gúrku, 
appelsínu og 
peru 

19.  
11.-15. jan  

Baka sesambollur bls 10 (Gott og gaman) 
 
Búa til hafragraut bls 12    fræðsla um góðan skóladag 
og svefn bls 13 
Rúgbrauðsneið. Tegundir brauða kynnt og smakkað.  
.Búa til Rúgbrauðssneið og borða saman.  
 

Hveiti, 
heilhveiti, 
hveitiklíð, 
púðursykur,salt, 
þurrger,sesamfr 
ræ og olía 
Haframjöl, 
hveitiklíð, salt, 
Rúgbrauð, 
gúrka, 
smjör,/kæfa, , 
papríka  
 



20.  
 

18.-22. jan. 

Tennurnar mínar bls 6-7 (Heimilisfr. f. Byrj.). 
Börnin æfa sig að skera gulrót, epli, gúrku og papriku í 

litla bita og drekka mjól eða vatn með 
Fræðsla bls 18 – 19 ( Gott og gaman) 
 
Ávaxtasalat og ávaxtapinnar bls 22- 25 ( Gott og gaman 
 

Gulrætur, 
paprika, 
epli,gúrka og 
mjólk 
 
banani,  epli, 1 
rauð vínber 
Ritxk  tannst 

 
Dagsetning  

 




