
 

Íþróttir        Kennsluáætlun       2019-2020 

6.bekkur 

Markmið 

 

 

 

 

 

 

 

 Leiðir að markmið 

 

 

 

 

 

 

Námsmat 

 

 

Meginmarkmið íþróttakennslunnar í 5.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, íþróttagreina. 

o Einu sinni í viku gera nemendur núvitundaræfingar 

 Kynntar eru ýmsar íþróttagreinar, reglur og fyrirkomulag. 

 Lögð er áhersla á virðingu, vellíðan og virkni. 

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

  

Kennsluáætlun er birt með 

fyrirvara um breytingar 

Metin eru hæfniviðmið í íþróttum samkvæmt skólanámskrá ásamt lykilhæfni. 
 



 

Kennsluáætlun 2019-2020 

 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

26.-30.ágúst.   

 
  

 
30.08. 
sundkennsla 5.bekkir 

 
2.-6.sept. Frjálsar íþróttir.  

Setja 5-6 saman í lið.  

Sprettir 

Boðhlaup  
Leikir 

 

Fara yfir helstu reglur. Ræða 

aðeins um heilsuna, föt og fleira. 

 

Fermingarferð 8.bekkir 

9.-13.sept. Frjálsar íþróttir.  

Venjuleg frjálsíþróttir 

upphitun. 

 

Lengra hlaup 

Sprettir, Skrá tímann 

Teygjur 

Leikir 

 

  

16.-20.sept.  Venjuleg frjálsíþróttir 

upphitun. 

Lengra hlaup, skrá tímann 

Fótbolti 

Teygjur 

 

 19-20.sept.Samræmd próf 

7.bekkir 

23.-27.sept.  Þrek stöðvar við stúkuna. 

Skipta milli stöðva. 

 

Hlaup/hopp 

Armbeygjur, Froskahopp 

Magaæfingar, Bakæfingar 

Leikir 

 

 26.-27.sept.Samræmd próf 
4.bekkir 

30.sept.-4.okt. Upphitun og liðkandi æfingar Stöðvahring; þrek, liðleiki og 

styrkur. 

Leikir 

 

 Skipulagsdagur 1.okt. 



 

7.-11.okt. Badminton/ Blak 

2 hópar 

 

grunnatriðin og leyfa þeim að finna 

tilfinninguna fyrir flugunni/ 

uppgjafir, fingurslag 

Blak og Badminton leikir 

 
 
 

Skráningar í hæfnikort 

14.-18.okt. Fimleikaæfingar og 

paraæfingar 

 

Handahlaup, kollhnís, standa á 

höndum og fleira.  

Hjölbörur, armbeygjur á móti hvort 

öðru, magaæfingar saman og 

fleira. 

 

 
 
 

Tanja úti 15-18.okt. 

21.-25.okt. Leikir og þrautir öðrum 

megin og fótbolti fyrir þá sem 

vilja hinum megin 

Keilu-rán 

Löggur og bófar 

Skotbolti 
og fleira. 

 Samskiptadagur 23.okt. 

Tanja úti 21.okt, kemur í 

vinnu 22.okt. 

Tóta úti 23-25.okt. 

 
28.okt.-1.nóv.  Teygjur og Leikir 

 

dodge ball. 

Fara yfir reglur íþróttahússins 

(á að vera fyrsta vikan inni) 

 

 28.-29.okt. Vetrararfrí 
Tóta úti 28.okt.-1.nóv. 

 

4.-8.nóv. Námsmat  

 
píptest og fleira.   Skráningar í hæfnikort 

11.-15.nóv. Stöðvar 

 

Leikir 

uppgjafir í vegg, styrktaræfingar, 

fingurslag og fleygur á milli tveggja 

og fleira. Hægt að setja upp 4 

badmintonvelli með upphækkun 

og fara í blakleiki. Hægt að enda á 

að spila. 

 

 Skipulagsdagur 15.nóv. 

18.-22.nóv. Námsmat 
 

stöðvahringur og þau skrá sjálf 

hluta. 

 

  



 

25.-29.nóv. Badminton 

Bandý 

Skipta salnum í tvennt, spila 

bandý öðrum megin og badminton 

hinum megin. Spilaleikir í 

badminton. 

 

  

2.-6.des. Blak Blak. Öðrum megin æfingar með 

bolta, fingurslag, fleygur, uppgjafir 

og fleira. Hinum megin stöðvar 

með smá þreki. Í lokin fara allir 

saman í kýló. 

 

  

9.-13.des. Tarsanleikur. 1. Yoga 

 
2. Tarzan 

 

 Skráningar í hæfnikort 

16.-20.des. Stöðvar 

 
Frjálst val á milli þeirra stöðva sem 

eru í boði. Jólasveinahúfur leyfðar. 

  

 litlu jólin 20.des. 

23.-27.des. Jólafrí Jólafrí 
 
  

 21.-1.jan. jólafrí 


