
Kennsluáætlun 
Grunnskóli Húnaþings vestra 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

 

Námsgrein: Skólaíþróttir 

Bekkur/hópur: 1. bekkur 

Kennari: Magnús 

Tímabil: 2019 - 2020 

 

Hæfniviðmið 
Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar 

 Sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu 

 Gert æfingar sem reyna á þol. 

 Gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og hreyfijafnvægi. 

 Sýnt nokkra boltafærni og tekið þátt í nokkrum mismunandi boltaleikjum. 

 Kafað, velt sér af kvið á bak og öfugt og tekið þátt í leikjum í vatni. 

 Tekið þátt í stöðluðum prófum. 

 Synt sporðtök, bringusund, skólabaksund, baksund og skriðsund með eða án 

hjálpartækja stuttar vegalengdir. 

 Skilið skipulagshugtök í skólaíþróttum og farið eftir leikreglum. 

 Skýrt mikilvægi hreinlætis í tengslum við íþróttir og sundiðkun. 

 Notað einföld hugtök sem tengjast sundiðkun, íþróttum og líkamlegri áreynslu. 

 Farið eftir öryggis-, skipulags og umgengnisreglum sundstaða og íþróttahúsa og 

brugðist við óhöppum. 

 Tekið þátt í gömlum íslenskum leikjum og æfingum. 
 

Helstu námsbækur og gögn: 
 x 

 

 

 

Námsmat: 
Hvað verður metið, hvernig og hvenær? 

 Virkni og frammistaða í kennslustundum 

 

 

Ágúst Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið 



26.-31.  Íþróttir: Inni upphafsspjall farið yfir reglur, leikir 

 Sund: Reglur, kafæfingar í potti. 

September   

2.-8. sept 
 

 Íþróttir: Gönguferð 

 Sund: Stöðvaþjálfun.  
1.Kafæfingar í potti. 
2. Flotæfingar, spyrna renna í laug. 

              3. Hoppa út í laug, æf með kork 
 

9.-15. sept.  Íþróttir: Fellur niður vegna skólahlaup 

 Sund: Stöðvaþjálfun.  
1.Kafæfingar í potti.  
2. Flotæfingar, spyrna renna í laug.  
3. Hoppa út í laug, æf með kork 
 

16.-22. sept.  Íþróttir: Úti, hlaup ráðhúshring, hreystibraut, fótbolti 

 Sund: Stöðvaþjálfun. 
 1.Kafæfingar í potti.  
 2. Flotæfingar, spyrna renna í laug.  
 3. Hoppa út í laug, æf með kork 
 

23.-29. sept.   Íþróttir: Gönguferð 

 Sund: Stöðvaþjálfun. 
 1.Kafæfingar í potti.  
 2. Flotæfingar, spyrna renna í laug.  
 3. Hoppa út í laug, æf með kork 
 

Október  

30.-6. okt  Íþróttir: Stöðvaþjálfun 9.stöðvar 3 mín á stöð. Sipp, kaðlar, 
jafnvægi, boltaæf, badminton og fleira. 

 Sund: Fellur niður vegna brunaæfingar 

7.-13. okt 
 

 Íþróttir: Stöðvaþjálfun, 3.hópar 12 min á hverri stöð. 
1.Boltaæfingar.  
2. Sipp, jafnvægi, kaðall 
3. Höfuðstaða, klifra í handstöðu, kollhnís 

 

 Sund: Fellur niður vegna viðtalsdagur 

14.-19. okt.  Íþróttir: Stöðvaþjálfun, 3.hópar 12 min á hverri stöð. 
1.Boltaæfingar.  
2. Sipp, jafnvægi, kaðall 
3. Höfuðstaða, klifra í handstöðu, kollhnís 
 

 Sund: Sund: Stöðvaþjálfun. 
 1.Kafæfingar í potti.  
 2. Flotæfingar, spyrna renna á maga/baki  
 3. Hoppa út í laug, æf með kork, skrið/baksundsfótatök 

  

21.-27. okt  Íþróttir: Stöðvaþjálfun, 3.hópar 12 min á hverri stöð. 
1.Boltaæfingar.  
2. Sipp, jafnvægi, kaðall 



3. Höfuðstaða, klifra í handstöðu, kollhnís 
 

  Sund: Stöðvaþjálfun. 
 1.Kafæfingar í potti.  
 2. Flotæfingar, spyrna renna á maga/baki  
 3. Hoppa út í laug, æf með kork, skrið/baksundsfótatök 

  

Nóvember  

28.-3. nóv. 
 

 Íþróttir: Leikir, gryfjubolti, stórfiskur, boðhlaup. hlaupa í skarðið 
og fleira 

 Sund: Stöðvaþjálfun. 
 1.Kafæfingar í potti.  
 2. Flotæfingar, spyrna renna á maga/baki  
 3. Hoppa út í laug, æf með kork, skrið/baksundsfótatök 

  

4.-10. nóv. 
Uppbrot. eftir hád. v. 

árshátíðar 

 Íþróttir: Íþróttir: Stöðvaþjálfun 9.stöðvar 3 mín á stöð. Sipp, 
kaðlar, jafnvægi, boltaæf, badminton og fleira. 

 Sund: Stöðvaþjálfun. 
 1.Kafæfingar í potti.  
 2. Flotæfingar, spyrna renna á maga/baki  
 3. Hoppa út í laug, æf með kork, skrið/baksundsfótatök 
 

11.-17. nóv. 
Árshátíðarvika 
uppbrotsdagar 

 Íþróttir og sund falla niður v. uppbrotsdaga. 

18.-24. nóv.   Íþróttir: Þolpróf og leikir 

 Sund. Tveir hópar í lauginni. 
 1. spyrna renna magi/bak, kaf og flotæfingar.  
2. Skrið/baksund með kork ( fyrst við bakka) 

Desember  

25.-1. des.  Íþróttir: Stöðvaþjálfun áhersla á æfingar með bolta 
 

 Sund. Tveir hópar í lauginni. 
              1. spyrna renna magi/bak, kaf og flotæfingar.  
              2. Skrið/baksund með kork ( fyrst við bakka) 

     Íþróttir: Stöðvaþjálfun áhersla á æfingar með bolta 

  

 Sund: Sund. Tveir hópar í lauginni.  
1. spyrna renna magi/bak, kaf og flotæfingar.  
2. Skrið/baksund með kork ( fyrst við bakka) 

9.-15. des.  Íþróttir: Fellur niður vegna uppbrotsdagur 

 Sund: Leikir glens og grín 

16.-20. des. 
Jólafrí 21. des – 6. jan 

hjá nemendum  

 Íþróttir: Leikir, tarsanleikur  
Sund: 

Janúar  

Starfsdagar 2. og 6. 
janúar 

 

3. janúar – 
viðtalsdagur. 

 



13.-17. jan  Íþróttir:  Leikir, hópleikir og boltaleikir 

20.-24. jan.  Íþróttir: Boltastöðvar: Handboltaskot, fótbolti 
innanfótarspyrnur og víti. Körfubolti víti og knattraksæfingar 

 Sund: Hópnum skipt í þrjá hópa 1. Kafæfingar, æfingar með 
kork. 2. kafæfingar í potti. 3. Spyrna renna, skriðsundsfætur 

 27.31. jan  Íþróttir  : Skólahreystibraut, skólahreystiæfingar 

 Sund: Hópnum skipt í þrjá hópa 1. Kafæfingar, æfingar með 
kork. 2. kafæfingar í potti. 3. Spyrna renna ,skriðsundsfætur 

Febrúar  

3.-7. feb 
 

 Íþróttir:  3.hópar. 1. bandý. 2. Æfingar í kaðli, jafnvægisæfingar 
og sipp. 3.  Kollhnis, handstaða, klifra í höfuðstöðu og 
handahlaup 

 Sund: Danslota sund fellur niður. 

10.-14.feb  Íþróttir:  3.hópar. 1. bandý. 2. Æfingar í kaðli, jafnvægisæfingar 
og sipp. 3.  Kollhnis, handstaða, klifra í höfuðstöðu og 
handahlaup 

 Sund: Danslota sund fellur niður. 

17.-21.feb  Íþróttir: Fimleikastöðvar. 1. Jafnvægi. 2. Kaðlar. 
Hand/höfuðstaða við rimla. 4. Kollhnís á kistu/hringir. 5. 
Trampolin. 6. Kollhnís/afturábak með upphækkun 

 Sund: Danslota sund fellur niður. 

24.-28. feb   Íþróttir (öskudagur) Leikir glens og grín 

 Sund:Danslota sund fellur niður. 

Mars  

2.-6. mars  Íþróttir: Fimleikastöðvar. 1. Jafnvægi. 2. Kaðlar. 
Hand/höfuðstaða við rimla. 4. Kollhnís á kistu/hringir. 5. 
Trampolin. 6. Kollhnís/afturábak með upphækkun 

 Sund: Fellur niður vegna starfsdags 

6. mars - viðtalsdagur   

Áhugasviðsverkefni 
þvert á árganga. 

 

    

Apríl  

   

Páskafrí 4. – 13. apríl   

   

    

Maí  

   

   

   

Starfsnám/val/vordagar 
18. – 28. maí.  

  

 



 

 

 

 


