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Námsefni Hollt og gott 1 

Námsmat  

Stundafjöldi  4 kennslustundir á viku í 6-7 vikur 

Heimanám  

 

VIKA ÁÆTLUN Innkaup 
1 Hollt og gott bls. 4-5 Fara yfir reglur 

Þvo hendur, svunta, hvers þarf að gæta, hvar eru 

hlutir geymdir?  Fara yfir reglur  Hreinlæti og 

snyrtimennska 

Búa til pappaöskju 

 

 

2 Hollt og gott bls. 6-7  Smyrja skólanesti 

Fæðuhringurinn, spjalla um hollustu og óhollustu. 

Spila fæðuhringinn.   Skólanesti, hvað er gott 

nesti? 

Smyrja nesti með áleggi og skera niður ávextir og 

grænmeti. 

 

 

3 Hollt og gott bls. 8-9  Grænmetiskarlar 

Vinir og óvinir tannanna.  Grænmeti hreinsað og 

skolað, ræktun, hýði eða ekki hýði. 

Grænmetiskarlar búnir til úr grænmeti.   

 

4 Hollt og gott bls. 10-11 Ávaxtapinnar 

Nart milli mála,  hvað er gott en ekki gott? Vernda 

tennur. Ávextir, hreinsun og skurður. Hýði - ekki 

hýði. 

 

5 Hollt og gott bls. 12-13 Ávaxtadrykkur 

Hvernig þvoum við upp? Kennsla og þjálfun 

Þjálfun í hugtökum heill og hálfur og að mæla. 

Ávaxtadrykkur. Tveir saman með uppskrift. 

 

6 Hollt og gott bls. 14 – 15 Grallarabrauð 

Eldhúsáhöld og Bakstur.  Mæliskeiðar og 

mikilvægi nákvæmra mælinga. Ýmisáhöld í 

eldhúsi, sýnikennsla. 

 

 

7 Hollt og gott bls. 16 – 17 Sparikúlur  

Hvaðan kemur maturinn 

 

8 Hollt og gott bls. 20-21. Banandrykkur.  



Fæðuflokkarnir, finna fæðutegund og setja í réttan 

flokk.  Uppskrift og mæling með dl málum og 

mæliskeiðum. 

Tveir saman í uppskrift 

 

9 Hollt og gott bls. 22-23  Ávaxtasalat 

Umhverfi okkar hvað á ekki að vera í 

ruslapokanum.  

 

 

10 Hollt og gott bls. 28-29  Skyr í sparibúningi. 

Matargerð fyrr og nú.  Hvað borðuðu amma og 

afi? 

Skyr í dag en áður. Bragðtegundir. 

 

11 Hollt og gott bls. 18-19   

Gersveppurinn, hvað er hann og hvernig vinnur 

hann? 

Hugtök, volgur - heitur - sjóðandi.  Þjálfun á 

gerdeigi. 

Brauðbangsar   

 

 

12 Hollt og gott bls. 30 -31  Skólataskan þrifin 

Búa til öskju Skoða taka til, þrífa.   

 

 

13 Hollt og gott bls. 27 Súkkulaðismákökur 

 

 

14   

15   

 

Dagsetning Deildarstjóri 

  

       

 

 

 


