
 

Badminton 1.önn  

Haust 2019 

Markmið;  
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 undirstöðuþáttum í badminton 

 reglum í íþróttagreininni 

 helsta búnaði sem notaður er í badminton 

 orðalagi sem tengist íþróttagreininni 

 æfingum í badmintoni og þjálfunaraðferðir eins og þol og styrk 

 mikilvægi hreyfingar í hvaða formi sem er 

  
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 spila badminton á réttan hátt 

 vinna með öðrum og myndað félagsleg tengsl 
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 

 spila badminton með þeim reglum sem íþróttinni fylgja 

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

Kennarar: Þórunn Erlingsdóttir 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  
(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                
(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                
(allt námsefni) 

ANNAÐ                         
(t.d. tímasetning kannanna) 

23.-30. ágúst 
22. Skólasetning 

 Ekki byrjað    

2.-6. 

september 

Farið yfir helstu grunnatriði 

(allur salurinn, 6 vellir) 

Uppgjafir 

Móttaka 

Völlurinn 

Leikreglur 

Létt spil 

  

9.-13. 

September 

 

Spaði og fluga 

(hálfur salur, engir vellir) 

Ýmsir leikir og æfingar með flugu og 

spaða. 

  



 

16.-20. 
September 
16. Dagur 
íslenskrar náttúru 

Létt spil 

(allur salurinn, 6 vellir) 

 Æft uppgjöf og móttaka. 

 Spila saman létt, eins margar 
sendingar og þau geta.  

 Spila saman og keppa.  

 
 

23.-27. 

September Leikir 

(hálfur salur, 3 vellir) 

 Runa, 6 saman á velli og 3 
sitthvorum megin.  

 Kóngaleikurinn. 6 saman á velli, 
hirðfífl, prins, drottning og 
kóngur. 4mín leikur í einu.  

 

 
 
 
 
 
 

30. september-

4. október 

1. Skipulagsdagur 

Deildakeppni 

(allur salurinn, 6 vellir) 

2 manna keppni, færist upp um deild 
(völl) ef þú vinnur en niður um deild 
(völl ef þú tapar) nema efsta og 
neðsta deildin)) 

 

 

 7.-11. október 

 Leikir með spaða 

(hálfur salur, engir vellir) 

 Halda á lofti og til skiptis að slá 
venjulega og síðan t.d. setjast niður, 
snúa sér í hring o.fl. 

 Stórfiskaleikur, ert úr ef þú missir 
fluguna af spaðanum eða ef 
hákarlinn nær þér. Allir með fluguna 
á spaðanum.  

 Boðhlaup á ýmsa vegu.  

 

 

14.-18. október 

 

Stigakeppni 

(allur salurinn, 6 vellir) 

 Velja sig saman á völl og hita upp. 

 Keppa síðan og hvert svæði á 
vellinum gefur viss mörg stig. Safna 
þeim saman.  

  

  

21.-25. október         
23. 

Samskiptadagur 
Ekki tími 

   

28. október-1. 
nóvember 
 28.-29. vetrarfrí        

Leikir 

(hálfur salur, 3 vellir) 

 Runa, 6 saman á velli 

 Kóngaleikurinn, 6 saman á velli 
  

4.-8. nóvember Spil  Æfa sig í að keppa og telja stig.   



 

 (allur salurinn, 6 vellir) 

11.-
15.nóvember       
11. Skipulagsdagur 
16. Dagur 
íslenskrar tungu  

Síðasti tíminn 
Létt sprell 

(hálfur salur, 3 vellir) 

 Leikir 

 Létt spil 
  

 


