
 

Kennsluáætlun 

Haust 2018 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

Kennarar:  

VIKA VIÐFANGSEFNI                  
(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                
(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                
(allt námsefni) 

ANNAÐ                         
(t.d. tímasetning kannanna) 

20.-24. ágúst 

22. Skólasetning 
   

 

27. ágúst  - 31. 

september 

Skólahreysti 

 

Reglur og 

keppnisfyrirkomulag 

 

Þrek 

Farið yfir keppnisfyrirkomulag 

Skólahreystis. Þrekstöðvar með 

áherslu á rétt framkvæmdar æfingar.  

Upphífingar  
Dýfur 
Kviðæfingar 
Planki 
Armbeygjur 
hnébeygjur 

 

3.-7. 

september 

 

Hreystibraut Nemendur læra að setja upp 

hreystibraut og fá að spreyta sig í 

brautinni.  

  

10. -14. 

september 

16. Dagur 

íslenskrar náttúru 

Þrek og tækni Upphitun. Þrekstöðvar 45sek on 
45sek off. Teygjur.  

Hreystigrip, upphífingar , dýfur, 
armbeygjur, kviðæfingar, sipp. 

 

17. - 21. 

september 

 

Hreystibraut Nemendur æfa sig í að fara í gegnum 
hreystibrautina á sem skemmstum 
tíma. 

  



 

24. – 28. 

september 

 

Þrek og tækni Upphitun. Þrek – paraæfing, annar 
vinnur hinn hvílir. Teygjur. 

  

 1.- 5. október 

 

Hreystibraut Nemendur æfa sig í að fara í gegnum 
hreystibrautina á sem skemmstum 
tíma. 

  

8. -12. október 

 

Þrek og tækni Upphitun. Þrek – 10x2mínútur. Klára 
vissar æfingar á tíma og hvíla út 2 
mínúturnar. Teygjur. 

 

 

15. – 19. 

október 

19. vetrarfrí 

Hreystibraut Nemendur æfa sig í að fara í gegnum 
hreystibrautina á sem skemmstum 
tíma. 

  

22.- 26. 

október 

22. vetrarfrí 

23. skipulagsdagur 

Þrek og tækni Upphitun  - stöðvar (30sek) – teygjur.   

29. okt - 2. 

nóvember 

1.samskiptadagur 

Hreystibraut Nemendur æfa sig í að fara í gegnum 
hreystibrautina á sem skemmstum 
tíma. 

  

5. -9. 

nóvember 

8. Baráttudagur 

gegn einelti  

Þrek og tækni Upphitun. Þrekstöðvar 45sek on 
45sek off. Teygjur. 

  

12. - 16. 

nóvember 

Hreystibraut Nemendur æfa sig í að fara í gegnum 
hreystibrautina á sem skemmstum 

 
 



 
16. Dagur 

íslenskrar tungu 
tíma. 

19. -23. 

nóvember 

Þrek og tækni Upphitun. Þrek – paraæfing, annar 
vinnur hinn hvílir. Teygjur. 

 
 

26.- 30 

nóvember 

 

Hreystibraut Nemendur æfa sig í að fara í gegnum 
hreystibrautina á sem skemmstum 
tíma. 

 

 

3. - 7. 

desmeber 

 

Þrek og tækni Upphitun – þrek, klára vissar æfingar í 
sem skemmstum tíma – teygjur. 

 

 

10. - 14. des. Hreystibraut Nemendur æfa sig í að fara í gegnum 
hreystibrautina á sem skemmstum 
tíma. 

 
 

17. – 20. 

desember 

20. Kennsla og 

Litlu jól 

 

Þrek og tækni Upphitun- þrek (10-9-8-7...1) - 
teygjur 

 

 

21. jólafrí  

3.- 4. janúar 

3. Skipulagsdagur 

 

Hreystibraut Nemendur æfa sig í að fara í gegnum 
hreystibrautina á sem skemmstum 
tíma. 

 

 

7. – 11. janúar 

 

Þrek og tækni Upphitun. Þrek – paraæfing, annar 
vinnur hinn hvílir. Teygjur. 

 

 



 

14. – 18. janúar Hreystibraut Nemendur æfa sig í að fara í gegnum 
hreystibrautina á sem skemmstum 
tíma. 

 

 

Námsmat:   
Námsmat fer fram í gegnum hæfnikort á mentor. Þau hæfniviðmið sem sett eru fyrir skólahreysti eru: 

 Sýnir áhuga og virkni í kennslustund 

 Sýnir samnemendum sem og öðrum virðingu 

 Þjálfast í að framkvæma ákveðnar styrktaræfingar á réttan hátt 

 Sýnir hjálpsemi í uppsetningu og frágangi á skólahreystbraut 

 

 

Anna Þórunn og Kristín Eva 


