
Skólaíþróttir 1.-2. bekkur 

Kennsluáætlun veturinn 2019-2020 

 

Markmið: Námsgreinin skólaíþróttir gegnir veigamiklu hlutverki í heilsuuppeldi og heilsurækt 
nemandans allan grunnskólann. Markviss hreyfing og notkun líkamans í skólaíþróttum er mikilvægur 
hluti þeirrar heilsuræktar og heilsueflingar sem nemendur þurfa á að halda í grunnskólum. 
Markviss hreyfing og gott líkamlegt ástand skólabarna hefur jákvæð áhrif á námsgengi þeirra. 
 
Mikilvægt er að leggja fyrir nemendur verkefni sem efla líkamlega þætti svo sem þol til að takast á við 
langtíma álag, líkamsstyrk til að takast á við hámarksátök og kyrrstöðuálag, liðleika sem tekur til 
hreyfanleika og hreyfivíddar í liðamótum. Með kennslu íþróttagreina og kappleikja nást mörg markmið 
í einu bæði líkamleg, félagsleg og andleg. Það mikilvægasta er þó gleðin og löngunin til að taka þátt og 
hreyfa sig meira, bætt líkamsástand og aukið sjálfstraust. Með því að glíma við ögrandi verkefni lærist 
að þjálfun og ástundun gefur árangur jafnt í íþróttum sem öðru námi. 
 
Með skólaíþróttum getum við því stuðlað að heilbrigðum lífstíl og kennt nemendum að nota 
fjölbreyttar æfingaaðferðir til gagns og gamans. 
 

 
Kennsluaðferðir: Innlögn kennara, samvinnu-, bolta- og einstaklingsleikir, stöðvaþjálfun, hópaþjálfun, 
tækniæfingar og fleira. 
Í tímum er lögð áhersla á virkni, samvinnu og virðingu fyrir samnemendum. 
 
Kennslustundir: 2 kennslustundir í viku í íþróttasal og einn tími í sundi. 
 
Aðbúnaður: Öll almenn áhöld íþróttahús og sundlaugar.  
Viðeigandi íþróttafatnaður (peysa/bolur og buxur/stuttbuxur). Nemendur eru annaðhvort í skóm, 
tátiljum eða á tánum í salnum. Viðeigandi sundfatnaður í sundlaugum. 
 
Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar. 

Kennt er í lotum. 
 
Kennarar: Elmar Örn Hjaltalín, Jóhann Ingi Jónsson og Vilhjálmur Þór Vilhjálmsson. 
 

Námsmat  

Námsmat: Símat yfir alla önnina.  
Námsmat í sundi er samkvæmt sundstigunum með tímatökum, stílsundsprófum og öðrum þáttum.  
Mikil áhersla er lögð á hegðun, virkni, jákvæðni, samskipti, framfarir og mætingu.  
Námsmat nemenda byggir á prófum, verkefnavinnu og símati kennara út frá hæfniviðmiðum.  
 
Einkunnir verða gefnar út að vori samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla, í fyrsta bekk er stuðst við 
hugtökin: Hæfni framúrskarandi, hæfni náð, þarfnast þjálfunar og hæfni ekki náð, en í 2. bekk notum 
við kvarðann: D, C, C+, B, B+ og A. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hæfniviðmið 

Námsflokkar Hæfniviðmið Kennsluhættir Námsmat 

Líkamsvitund, leikni og 
afkastageta 

• Geti æfingar sem 
reyna á þol, 
stöðujafnvægi og 
hreyfijafnvægi.  

• Geti einfaldar 
hreyfingar sem reyna á 
hreyfifærni, lipurð og 
samhæfingu.  

• Tekið þátt í ýmsum 
sígildum leikjum.  

• Öðlist 
öryggistilfinningu í 
vatni.  

• Kynnast bringu- og 
skriðsundi.  

• Láta sig fljóta á kvið 
og baki.  

• Geta blásið frá sér í 
kafi.  

• Látið andlitið í kaf. 

• Kennari leggur fyrir 
verklegar æfingar og 
útskýrir þær með 
sýnikennslu og 
munnlega. 

Símat: Námsmat byggt 
á hæfnikorti út frá 
Aðalnámsskrá 
grunnskóla. Mikil 
áhersla er lögð á 
framkomu, virkni og 
framfarir. 

Félagslegir þættir • Læra hreinlæti í 
tengslum við íþróttir 
og sundiðkun.Upplifa 
gleði og ánægju í 
þátttöku í leikjum og 
leikrænum æfingum.  

• Unnið með þær 
tilfinningar sem fylgja 
því að vinna og tapa.  

• Læra að bregðast við 
fyrirmælum og 
merkjum kennara eins 
og flautuhljóði, klappi 
eða rödd kennarans.  

• Læra helstu 
leikreglur í einföldum 
leikjum. 

• Vinna saman í hóp og 
sem einstaklingur. 
Paraleikir og 
hópaleikir. 

Hegðun og þátttaka í 
leikjum. Vinna 
einstaklings- og 
samvinnu. 

Heilsa og efling 
þekkingar 

• Læra hreinlæti í 
tengslum við íþróttir 
og sundiðkun. *Læra 
einföld hugtök sem 
tengjast sundiðkun, 
íþróttum og líkamlegri 
áreynslu. *Læra heiti 
helstu líkamshluta. 

• Lögð áhersla á að 
fara eftir gildandi 
reglum og að tileinka 
sér hreinlæti. 

• Viðhorf nemandans 
gagnvart námsefni og 
hreinlæti. 

Öryggis- og 
skipulagsreglur 

• Læri og tileinki sér 
sér helstu 
umgengisreglur í 
íþróttamannvirkjum. 

Farið yfir öryggisþætti í 
íþróttahúsi og 
sundlaug. 

• Athygli nemanda 
þegar farið er yfir 
öryggisreglur 



 
 

 


