
 

 

Kennsluáætlun fyrir betri körfuboltamaður  
10.bekkur veturinn 2019 – 2020  1. önn. 

Kennari: Ellert Magnússon    Tímafjöldi: 1 kennslustundir á viku 60 mín    Mánudagur kl. 13:40-14:40 

 

Valfagslýsing 

Nemandi læri grunn í körfuknattleiksíþróttinni. Lögð verði áhersla á einstaklinginn, getu hans  í körfubolta og framfarir. Með vel skipulögðum 

tækniæfingum í körfubolta og þjálfun þrekþátta og liðleik er stefnt að því að byggja upp einstaklinga sem hafa  áhuga á að bæta sig í 

körfuknattleik. Með mælingum og mati verða persónuleg markmið sett fyrir hvern og einn. Nemendur taka þátt í æfingum með það að markmiði 

að þeir læri aukna tækni og hvernig má ná með reynslu ná árangri í körfuknattleik. Framkvæmdar verða hinar ýmsu prófanir á tækni, hraða, 

snerpu, styrk, liðleika og þoli nemenda. 

 

Markmið valfagsins er að nemandi: 

• Auki tæknilega færni sína í körfuknattleik þ.e. knattraki, sendingum, skotum, varnarstöðu, hindrunum,  stíga út, fráköstum og öðru því sem 
snýr að grunni körfuknattleiks. 

• Bæti líkamlegt ástand sitt til að standa undir þeim kröfum sem íþróttin gerir til iðkenda Tileinki sér þann aga sem til þarf til að ná árangri í 
körfuknattleik  

• Tileinki sér lífsstíl sem stuðlar að aukinni getu i íþróttinni og farsælu og heilsusamlegu lífi.  

• Læri að setja sér raunhæf markmið á sviði allra þátta er tengjast þjálfuninni og haga sér samkvæmt þeim 
 

Leiðir: Nemendur fara ýmsar leiðir og æfa fjölbreytileg verkefni til að ná þeim markmiðum sem sett eru í körfuknattleik. Leitast er við að kynna 

nemendum sem flestar aðferðir til að öðlast færni í íþróttinni. Notast verður við fjölbreyttar kennsluaðferðir þar sem nemendur læra með því að 

framkvæma   

 

Námsmat: 

Til viðmiðunar í námsmati verður vinna í tímum, hæfni og framfarir nemenda í íþróttinn ásamt jafningjarmati og sjálfsmati. Mikilvægt er að 

nemendur geri sér grein fyrir að allir þættir hafa vægi og verkefni í upphafi telja strax og hafa áhrif á lokaeinkunn. Nemendur verða metnir með 

bókstöfum og fylgir kvarðinn hér að neðan. 

A   B+  B  C+  C og  D 

Til dæmis um matið er A framúrskarandi hæfni,  B góð hæfni og C sæmileg hæfni. 

 

Í námsmati verður lögð áhersla á: Vinnusemi, framfarir, samvinnu, félagsfærni, knattrak, skot, sendingar og hreyfifærni. 

 



 

 

Vika Viðfangsefni Markmið Athugasemdir 

2. - 8. 

september 

Farið yfir skipulag vetrarins og hvað verður unnið 

með í faginu 

 

• Unnið með samskipti og reglur í æfingum 

• Unnið í grunnatriðum í knattraki, sendingum 

og skotum 

• Spil 1:1 

Nemendur gátu sett inn áherslur 

varðandi tækni. 

Skjóta rétt, nota fætur og fylgja 

skotinu vel eftir og læra að nota 

höfuð og hendi til að verja knött. 

Grunnáhersla á varnarstöðu 

9. - 15. 

september 

Grunnatriði 

 

• Unnið í grunnatriðum í knattraki, sendingum 

og skotum   

 

Mæld hin ýmsu atrið 

körfuknattleiks og þær mælingar 

notaðar sem viðmið til að meta 

framfarir og getu nemenda 

16. - 22. 

september 

Grunnatriði 

 

• Unnið í grunnatriðum í knattraki, sendingum 

og skotum   

• Spilað 3:3 

Leggja áherslu á golf og 

brjóstsendingar með tvær hendur 

á bolta og með annarri hendi 

23. – 29. 

september 

Grunnatriði 

 

• Spilað 2:2 Mælingar á hinum ýmsu þáttum 

körfuknattleiks 

Leggja áherslu á golf og 

brjóstsendingar með tvær hendur 

á bolta og með annarri hendi 

Grunnáhersla á varnarstöðu 

30. sept. -      

6. október  

Líffræði og fæðuval 

 

• Bóklegur tími þar sem farið ef yfir helstu 

atriði líffræði og fæðu.  

 Vinna með sprengikraft, stíga út 

og ná knetti eftir að hafa stigið út. 

7. – 13. 

október 

Grunnatriði 

 

• Unnið með varnaræfinga, skot og stíga út 

• Unnið með færslur í vörn 

• Spilað 3:3 

 Leggja áherslu á varnarstöðu fóta, 

hendur og hvernig nemendur færa 

sig á fótum í vörn. 

 



 

 

Vika Viðfangsefni Markmið Athugasemdir 

14. – 20. 

október 

Grunnatriði 

 

• Hraðaæfingar í grunnatriðum 

• Spilað 3:2:2:1 

 

4. – 10. 

nóvember 

Grunnatriði 

 

• Hinar ýmsu keppnir tengdar grunnatriðum 

þar sem viðmiðið er nemandinn sjálfur  

• Mælingar 

 

 

 

11. – 15. 

nóvember 

Mælingar/könnun • Mælingar á hinum ýmsu þáttum 

körfuknattleiks 

• Knattrak, skot, sendingar og hreyfifærni 

 

 

 

Ath! Kennsluáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar. 

Með kveðju Ellert Sig. Magnússon 


