
 

Kennsluáætlun vor 2022 

Sund 8. bekkur 

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

Kennari:  Þórunn Erlingsdóttir 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

17 .- 21. janúar 

 

Bóndadagur 21.  

 

 

Þolsund  

 
Synda í 16 mínútur og telja 
ferðirnar.  
20 ferðir eru B 
22 ferðir eru B+ 
24 ferðir eru A 
26 ferðir eru A+ 

  
Námsmat; þolsund, 16mín og 
telja ferðir.  

24. – 28. janúar 

 

Samskiptadagur 25.  

 

Stöðvar; 

• Stinga sér 

• Skriðsund 8 ferðir 

• Bringusund 8 ferðir 

• Kafa eftir hringjum 

• Marvaði 

  
 
Námsmat; tækni í 
bringusundi. 

31.jan -4. febrúar 

 

 

 

Bringusund; 

• Bringusundsfótatök;  
o 3 fótatök á móti einu 

handartaki 
o 2 fótartök á móti einu 

handartaki 
o Venjulegt bringusund 

• Telja hve mörg tök þau þurfa til 
að synda yfir.  

• Ýkja rennslið á milli, telja aftur og 
reyna taka færri tök.  

• 4 ferðir bringusund og vanda sig 

 

 

7. – 11. febrúar 

Vetrarfrí 7.-8. 

Þol 
Pottur 

16 ferðir að eigin vali 
Slökun í potti, gufu eða leika í 
sundlauginni.  

  



14. – 18. febrúar 

 

Bringusund 

Skólaabaksund 

8 ferðir bringusund 
8 ferðir skólabaksund 
Leggja áherslu á góð fótatök og legu í 
vatninu.  

  

21. – 25. febrúar 

Konudagur 20. 

 

 

 

Stöðvar;  

• Boltaleikur 

• Stinga sér 

• Skriðsund 

• Bringusund 

  
 
Námsmat; tækni í skriðsundi. 

28.feb - 4. mars 

Bolludagur 28. 

Sprengidagur 1.  

Öskudagur 2. 

Starfsdagar 4.-5. 

    
 
 
 
Starfsdagur 4.mars 

7. -11. mars 

 

 

 

 
 
Skriðsund 
Baksund 

• Upphitun 6 ferðir frjálst. 

• Axlavelta, synda á hlið og neðri 
höndin fer fram. 

o  8 taktar og skipta þá um 
hlið.  

o 6 tektar og skipta þá um 
hlið.  

o 4 taktar og skipta þá um 
hlið. 

o Venjulegt skriðsund og 
velta áfram vel.  

• Synda skriðsund rólega 4 ferðir 
og hugsa um að velta vel og 
hendur vel fram.  

  

14. – 18. mars 

 

 

Pottatími 

• Æfa félgastfærni 

• Æfa samskiptafærni 

• Njóta að slaka á. 

• Hafa gaman.  

  



21. – 25. mars 

Árshátíð 24. 

    
 

Árshátíð 24.mars 

28.mars – 1. apríl 

 

 

 
Skriðsund 

 
Baksund 

• Synda 25 metra skriðsund 
 

• Synda 25 metra baksund 

  

 

Námsmat; tímataka í 

skriðsundi og baksundi.  

4. – 8. apríl 

 

 

 
Þoltími 

• Synda í 20 mínútur rólega. Þurfa 
ekki að telja en mega það. Þau 
ráða hvaða sundaðferðir þau 
nota.  

• Pottur og slökun.  

  

11. – 15. apríl 

PÁSKAFRÍ 

    

18. – 22. apríl 

Annar í páskum 18. 

Sumardagurinn fyrsti 

21. 

    
 
Sumardagurinn fyrsti 21.apríl 

25. – 29. apríl 

Mörtuganga 29. 

 

Vinna upp námsmat 

• Tímatökur fyrir þau sem eiga það 
eftir  eða þá sem vilja bæta sig.  

• Tæknisund fyrir þá sem eiga það  
eftir.  

  
 
Námsmat; tímatökur og stíll.  

2. – 6. maí 

 

 

Vinna upp námsmat 

• Þolsund, 16mín og telja ferðir 
fyrir þá sem  eiga það eftir og þá 
sem vilja taka það aftur og bæta 
sig.  

  
Námsmat; þolsund 



9. – 13. maí 

Íþrótta- og leikjadagur 

11. 

 

Stöðvar;  

 

• Marvaði 

• Stungur 

• Bringusund 8 ferðir 

• Skriðsund 8 ferðir 

  
 
Námsmat; marvaði i 1 mín.  

16. – 20. maí 

 

 

 

Sund í fötum 

Pottur 

• Þau sem áttu eftir að taka 

sundprófið í fötum klára þau en 

hin fara í boðsund saman í 

fötum.  

• Pottatími 

  

23. – 27. maí 

Uppstigningardagur 

26. 

Vorhátíð 27. 

    
Uppstigningardagur 26.maí 

31. maí – 4. júní 

 

 

Frjáls tími 

   
Síðasti tíminn 

7. – 11. júní 

Vorhátíð 8. 

Skólaslit 9.  

    

 

Námsmat:  Sjá hæfnikort á Mentor 


