
 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara 

um breytingar 

Íþróttir        Kennsluáætlun       2020-2021 

4.bekkur 

Markmið 

 

 

 

 

 

 

Leiðir að markmiðum 

 

 

 

 

 

 

Námsmat 

 

 

 

Meginmarkmið íþróttakennslunnar í 4.bekk er að virkja hreyfiþörf nemenda, efla skynfæri  

líkamans og styrkja fín- og grófhreyfingar. Efla félagsþroska nemenda í formi leikja og  

samvinnu. Byrjað að kenna grunnatriði ýmissa íþróttagreina og reglur sem þar gilda.  

Að nemendur hafi ánægju af íþróttum og upplifi sig jákvætt og fái fræðslu um íþróttir og  

heilsuvernd. Nemendur skulu ávallt mæta með viðeigandi fatnað.  

 

 

• Íþróttakennsla fer fram í íþróttahúsi og úti.  

• Kennt er tvisvar í viku, 40 mínútna tímar.  

• Kennt er í formi leikja, stöðva og æfinga. 

• Kynntar eru ýmsar íþróttagreinar, reglur og fyrirkomulag. 

• Lögð er áhersla á virðingu, vellíðan og virkni. 

• Að hausti og vori er útikennsla í íþróttum í allaveganna 4 vikur í senn.  

Metin eru hæfniviðmið í íþróttum samkvæmt skólanámskrá ásamt lykilhæfni. 

 



 

 

Íþróttir 4.bekkur 

Haust 2020 

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) 

25.-28. ágúst 

24. Skólasetning 
Útileikfimi; hópeflisleikir   

 

31.ág.-4. 

september 

Útileikfimi; frjálsar íþróttir 

og leikir 

Sprettleikir  

Boðhlaupsleikir 

  

7.-11. 

september 

 

Útileikfimi; frjálsar íþróttir og 

leikir 

Hlaupaæfingar 

Hlaupaleikir 

Skotboltaleikir 

Kýló (3.bekkur að læra leikinn í fyrsta sinn) 

  

14.-18. 

september 

15. 

Samskiptadagur 

Útileikfimi; frjálsar íþróttir  

Hlaupaæfingar og þrekæfingar. (læra 
að reyna á lungun) 

 

 

Taka tíma á sprett.(30m) 

21.-25 

september 

Útileikfimi; leikir og fótbolti 

Stöðvar 

Hlaupaleikir 

Fótbolti 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

28. september-

2. október 

 

Íþróttir í sal; badminton 

Stöðvar 

Spil 

Leikir 

 

 

 5.-9. október 

 Íþróttir í sal; blak 

Grunnatriði æfð 

Leikir 

Spil 

 

 

12.-16. október 

 Íþróttir í sal; fimleikar og leikir 

Stöðvar 

Hlaupaleikir 

  

 

Námsmat; kollhnís, 
sprellikarl 20x. 
Skíðahopp yfir línu 20x. 

21. 23. október 

 19. og 20.. 

vetrarfrí        

 

Íþróttir í sal; skotbolti og leikir 

Stöðvar 

Dodgeball, setubolti, skotbolti og fl. 

 

  

26.-30.október 

28.samskiptad

agur 

    

2.-6. nóvember 

 

 

Íþróttir í sal; körfubolti og 

námsmat.  

Körfuboltalúdó 

Stöðvar 

 Námsmat; kasta og grípa 

með félaga. Sippa 20x 

9.-

13.nóvember        

 

 

Íþróttir í sal; blak og leikir 

Stöðvar 

Hlaupaleikir; tígrisdýr og ljón, 

tröllaleikur og fl.  

  

16.-20. 
Íþróttir í sal; leikir og Svæðavinna  Námsmat; Ganga eftir 

beinni línu fram og aftur. 



 

Nóvember 

19.starfsdagur 

námsmat.   Hanga í kaðli í 10sek.  
 

23.-27. 

Nóvember 

 

Íþróttir í sal; boccia, leikir og fl. 
Svæði; boccia, bandý, kaðlar og fl. 

Hreyfibingó 
  

30.nóv.-4. 

desember 

 

Íþróttir í sal; körfubolti og 
leikir 

Svæði; körfuboltaæfingar, þrek og fl. 

Hundur og hundabein 

Boðhlaup, hringinn í salnum og 
margar útfærslur.  

 
Námsmat; Ganga eftir 
línu fram og aftur 
Langstökk án atr. 
 

7.-11. des. 
Íþróttir í sal; tarsanleikur og 
leikir 

Tarsanleikur 
Stöðvar 
 

 

 
 
 
 

14.-17. 

desember 

17. Jólahátíð 

Íþróttir í sal; frjálst val 

Svæði; kaðlar, boltaþrautir, bandý og 
fleira. Velja nýtt svæði eftir vissan 
tíma.  

  

18. desember 

     J Ó L A F R Í      

5.-8. janúar 

4. Skipulagsdagur 

 

Íþróttir í sal; leikir Stórfiskaleikur, strútur og fl. 
  

  

11.-15. janúar Íþróttir í sal; handbolti og 
leikir 

Stöðvar; handboltaæfingar og fl.    



 

 Skotboltaleikir 

18.-22. janúar 
Íþróttir í sal; handbolti og 
leikir 

Sendingaleikir, skjóta niður keilur og 
fl. 

Stöðvar. 

   

 

Námsmat:   

• Kasta og grípa bolta með félaga 

• Sippa 20x 
• Skíðahopp yfir línu 20x 
• Kollhnís fram og aftur 
• Sprellikarl 20x 
• Ganga eftir beinni línu fram og aftur 
• Hanga í kaðli í 10 sek 

 


