
 
 

Kennsluáætlun  Íþróttir 1.-5. bekkur 

Markmið: 

Markmið íþróttakennslunnar er að örva þroska nemenda og efla afkastagetu þeirra. Efla félagsþroska 

í formi leikja og samvinnu. Lögð er áhersla á að kynna ýmsar íþróttagreinar og hópleiki sem stuðla að 

þjálfun í félagsfærni.  

Að nemendur hafi ánægju af íþróttum og upplifi þær á jákvæðan hátt. Að nemendur læri að bera 

ábyrgð á eigin heilsu með því að tileinka sér markvissa ástundun íþrótta og/ eða líkams- og 

heilsuræktar og fái þannig vitneskju um mikilvægi heilsuverndar t.d. hvað varðar holla hreyfingu, 

mataræði, hvíld og hreynlæti. Það er mikilvægt að nemendur þekki öryggis- og umgengnisreglur í 

íþróttahúsi og hafi jákvæðni og kurteisi að leiðarljósi í samskiptum. Geti brugðist við fyrirmælum 

kennara og tileinki sér góða vinnusemi. Nemendur þurfa einnig að læra að ganga vel um áhöld og 

eigur í íþróttahúsi. 

 

Kennsluaðferðir: 

Íþróttakennsla fer fram í íþróttasal Klettaskóla og utan dyra, ýmist á skólalóð eða í nánasta umhverfi 

skólanns. Íþróttir eru einu sinni í viku, 80 mínútur í senn. Kennt er í formi leikja, stöðvarþjálfunar, 

styrktaræfinga og jafnvægisæfinga. Unnið er með boltaleikni, þrekæfingar, samvinnuæfingar, teygjur 

og fleira. Ýmsar íþróttagreinar eru kynntar, reglur þeirra og fyrirkomulag.   

Einnig er lögð áhersla á einstaklingsæfingar, hópleiki og skemmtilega samveru. Áhersla er lögð á að 

nemendur fái viðfangsefni við hæfi. 

 

Kennslubækur /efni: 

Áhöld í íþróttahúsi, dýnur, boltar  og margt, margt vfleira. Ljósrit hvað varðar svefn, hreyfingu og 

hreynlæti. 

 

Námsmat vorannar: 

 Þátttaka/virkni í tímum 

 Samvinna við aðra/hópavinna í tímum 

 Verkefni um svefn, hreyfingu og hreynlæti 

 Próf í boltafærni: grípa, kasta, sparka, hitta, drippla ofl. 

 Þrekpróf: píptest 

 Fimleikapróf: kodnís, spígat, splitt, hoppa yfir ,,hest´´, handahlaup, standa á höndum og 
 jafnvægisæfingar. 

 Styrktarpróf: hringir, kaðlar, planki, sitja við vegg, kringlukast. 
  
 

 
 

Metanleg hæfniviðmið:   

Gert æfingar sem reyna á loftháð og loftfirrt þol, sýnt og framkvæmt styrktaræfingar sem reyna á 

hámarksgetu og úthald í kyrrstöðu og hreyfingu. Gert liðleikaæfingar sem reyna á hreyfivídd og 

hreyfigetu. Sýnt útfærslu flókinna hreyfinga þannig að þær renni vel saman, gert rytmískar æfingar 

og fylgt takti. Tekið þátt í hópíþróttum, einstaklingsíþróttum og heilsurækt innan og utan skólans. 



 
 

Nýtt sér stöðluð próf til að meta þrek og hreysti, lipurð og samhæfingu. Skilið 

mikilvægi virðingar og góðrar framkomu til að efla liðsandann og skilið 

mikilvægi góðrar ástundunar, sjálfsaga, sjálfstæðra vinnubragða, samvinnu og tillitsemi í tengslum 

við góðan árangur í íþróttum. Þekkt mismunandi tegundir leikreglna, farið eftir þeim og sýnt háttvísi í 

leik, bæði í hóp og einstaklingsíþrótt. 

 

Tímabil Námsþáttur Námsefni/verkefni/námsmat: Metanleg hæfniviðmið. Metanlegt 
hæfniviðmið 

3 – 12. jan 
 

Þrek 
Samvinna  
Styrktaræfingar  

Stöðvaþjálfun og leikir. Nemendur njóti sín í leik og hollri 
hreyfingu, fari eftir settum reglum 
og taki tillit til hvers annars. 

6. uppbrotsdagur 

13-19. jan 
 

Þrek 
Samvinna 

Þrekstöðvar og samvinnuleikir.  Nemendur njóti sín í leik og hollri 
hreyfingu. Nemendur tileinki sér 
rétta grunnfærni í hlaupum, 
hoppum og fleiri líkamlegum 
þáttum. 

 

20-26. jan 
 

Boltafærni 
Jafnvægisæfing 
þrek 

Kíló og Frisbý Nemendur læri réttar leikreglur í 
kíló, njóti sín í leik og taki tillit til 
hvers annars.  

 

27-2. feb 
 

Boltafærni 
Þrek  
Samvinna 

Bandí Nemendur tileinki sér reglur og 
rétta grunnfærni í bandí. Nemendur 
njóti sín í leik og taki tillit til hvers 
annars. 

 

3.-9. Feb 
 

Þrek 
Styrktaræfingar 
Jafnvægisæfingar  

 Boltaval 
Teningaþrek 

Nemendur njóti sín saman í leik. 3 og 4.  vetrarleyfi, 
5. starfsdagur 

10 –16. 
feb 
 

Líkamsleikni 
Lipurð 
Styrktaræfingar 

Fimleikastöðvar Nemendur tileinki sér rétta 
grunnfærni í fimleikum og auki 
færni sína í hinum ýmsu 
fimleikaæfingum. 

 

17-23.feb 
 

Boltafærni 
Samvinna 
Leikreglur 
Þrek  

Blak Nemendur tileinki sér réttar reglur 
og grunnfærni í blaki. Nemendur 
njóti sín í leik og taki tillit til hvers 
annars. Nemendur læri ýmsa 
blakleiki. 

 

24-1 mars 
 

Boltafærni 
Þrek  
Samvinna 
Leikreglur 

Körfubolti  
Færniæfingar með bolta. 

Nemendur tileinki sér rétta 
grunnfærni í körfuknattleik. 
Nemendur kynnist leikreglum 
greinarinnar. 

26. öskudagur 
kennsla til 12. 28. 
foreldraviðtöl 

2-8 mars 
 

Boltafærni 
Samvinna 
Þrek 
 

 Körfubolti Nemendur tileinki sér rétta 
grunnfærni í körfuknattleik. 
Nemendur kynnist leikreglum 
greinarinnar. 

 

9.-15 mars 
 

Jafnvægisæfing 
Leikreglur 
Styrkur 
Þrek 

Badminton Nemendur tileinki sér réttar reglur 
og grunnfærni í badminton. 

10 – 12   
samræmd próf 9.b 

16-22 
mars 
 

Taktu  
Þrek  
Samvinna 

Dans Nemendur æfi samhæfingu og 
lipurð. Geti gert rytmískar æfingar 
og fylgt takti. 

 

23-29 
mars 
 

Þrek 
Eftirtekt 
Að hlúa að heilsu 
og vellíðan í eigin 
lífi 

Leikir 
Verkefni um svefn, hreyfingu og 
hreynlæti. 

Nemendur njóti sín saman í leik.  
Nemendur læra um mikilvægi 
svefns, hreyfingar og hreynlætis til 
að viðhalda góðri heilsu. 

25.Tvöfaldur 
dagur yngri nem: 
Árshátíð 
26. Tvöfaldur 
dagur yngri nem: 
Árshátíð 

30-5 april 
 

Boltafærni 
Samvinna 
Leikreglur 
Þrek  
Styrkur 

Skotboltaleikir  
Handbolti 

Nemendur njóti sín í leik og hollri 
hreyfingu. Nemendur tileinki sér 
rétta grunnfærni í handbolta. 

 

6-12 apríl 
 

Samvinna 
Þrek 
 

Leikir Nemendur njóti sín saman í leik. Páskafrí alla 
vikuna 



 
 

13- 19 
apríl 
 

Boltafærni 
Þrek 
Leikreglur  

Frjálst 
Fótbolti 

Nemendur njóti sín í leik og hollri 
hreyfingu. Nemendur læri 
grunnreglur í fótbolta. 

13. páskafrí, 14 
starfsdagur  

20-26 apríl 
 

Þrek 
Samvinna 
Lipurð 

Tarzan Nemendur njóti sín í leik og hollri 
hreyfingu og læra samvinnu. 
Nemendur æfa jafnvægisfærni og 
þrek. 

23. 
sumardagurinn 
fyrsti 

27-3 maí 
 

Boltafærni 
Styrktaræfing 
Þrek  
Leikreglur  

Blak Að nemendur tileinki sér rétta 
grunnfærni í blaki. Nemendur taki 
þátt í ýmsum leikjum með 
blakbolta. Nemendur auki færni 
sína í blaki. 

 

4-10 maí 
 

Próf: boltafærni Próf: boltafærni Nemendur sýna grunnfærni í 
ýmsum boltaæfingum. 

4. foreldraviðtöl 

11-17 maí 
 

Próf: þrek Próf: þrek Staðan tekin á þreki nemenda. 
Píptest. 

 

18-24 maí 
 

Próf: fimleikar Próf: fimleikar (kodnís, spíat, 
splitt, hoppa yfir ,,hest´´, 
handahlaup, standa á höndum og 
jafnvægisæfingar)  
 

Nemendur sýna leikni sína í 
fimleikum 

21. 
uppstigningadagur 

25-31 maí 
 

Próf: styrkur Próf: styrkur (hringir, kaðlar, 
planki, sitja við vegg og 
kringlukast). 

Nemendur sýna styrk sinn með 
ýmsum æfingum. 

 

1 -7 júní Hópleikir, 
jafnvægisæfingar, 
þol og styrkur. 

Þemadagar: útivera, ræktun, 
útileikir, hjólaferðir. Bocha. 
Víkingaspil og fleira 

Nemendur njóti sín í leik og hollri 
hreyfingu og læra samvinnu. 

1.annar í 
hvítasunnu 
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