
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018. 
Fag: Íþróttir 

Bekkur:  5.-7. bekkur. 

Kennarar: Þórður Ármannsson, Jón Eiríksson, Haraldur Þórðarson og Steinunn Þorkelsdóttir. 

Vika Tenging við hæfniviðmið Viðfangsefni 
Vika 1 

24.-25. ágúst 

 

Við lok árgangs geti nemandi:  

 

Gert æfingar sem reyna á loftháð þol.  

Gert æfingar sem reyna á styrk og 

stöðugleika útlima og bols. 

Gert flóknar sem reyna á lipurð og 

samhæfingu. 

Sýnt leikni í nokkrum mismunandi 

íþróttagreinum. 

Tekið þátt í stöðluðum prófum til að 

meta þrek og hreysti, lipurð og 

samhæfingu.  

Sýnt virðingu og góða framkomu 

hvort sem leikur vinnst eða tapast. 

Jafnframt viðhaft jákvæð og 

árangursrík samskipti til að efla 

liðsanda.  

Skýrt mikilvægi þess að hafa 

leikreglur, farið eftir þeim bæði í 

hóp- og einstaklingsíþrótt. 

Farið verður yfir reglur og umgengni. Kynning á námsmati og skipulagi. 

Nemendur verða í útileikfimi í september eða eins og veður leyfir. 
Vika 2 

28. ágúst – 1.  sept 
Útihlaup/Tímataka. Farið verður yfir vegalengdir og mælingar. 

Markmiðasetning. 
Vika 3 

4. – 8. september 
Útihlaup/boltatími. 

Vika 4 

11. – 15. september 
Útihlaup/boltatími. 

Vika 5 

18.-22. september 
Útihlaup/tímataka/valtími. 

 
Vika 6 

25.  – 29. september 
Þolkönnun og valtími. Hér erum við komin inn.  Blak hjá 

6.bekk(blakmót). 
Vika 7 

2.  – 6. október 
Þrektími með prófaæfingum (stöðvarhringur).  Hnit. 

Vika 8 

9.  – 13. október 
Þrektími/Hnit. 

Vika 9 

16. – 20 október 

Starfsd./vetrarleyfi 

 

Vika 10 

23.  – 27. október 
Frjálsar í stöðvum/hlutverkaleikir.(Blakmót 6.bekkjar.) 

Vika 11 

30. okt – 3. nóv 

2.nóv foreldraviðtöl 

Körfuknattleikur/Prófæfingar. 

Vika 12 

6. – 10. nóvember 
Körfuknattleikur/prófæfingar. 

Vika 13 

13.  – 17. nóvember 
Prófatími og stöðvaþjálfun. 



 
Vika 14 

20. – 24. nóvember 
Rætt líkamsvitund, staðalímyndir í 

íþróttaumfjöllun og tekið virka 

afstöðu gegn ofbeldi. Gert sér grein 

fyrir gildi heilbrigðs lífernis fyrir 

starfsemi líkamans og mikilvægi 

hreinlætis í tengslum við íþróttir og 

sundiðkun. 

Útskýrt misjafnan líkamlegan þroska 

einstaklinga og kynja.  

Notað hugtök sem tengjast sundiðkun 

og íþróttum. 

Tengt hlutverk taugakerfis, hjarta, 

blóðrásar og lungna við líkamlega 

áreynslu.  

Nýtt niðurstöður prófa til að setja sér 

skammtíma- og langtímamarkmið í 

íþróttum og heilsurækt og unnið að 

þeim.  

Notað mælingar með mismunandi 

mælinákvæmni við mat á afkastagetu.  

 

Tekið þátt í ýmsum leikjum. Gert sér 

grein fyrir mikilvægi öryggis- og 

umgengnisregla og tekið ákvarðanir á 

þeim grunni. 

Frjálsar/hópleikir.Val (Knattspyrna, badminton,körfuknattleikur o.fl.). 

Vika 15 

27. nóv – 1. des 
Frjálsar/hópleikir.Val (Knattspyrna, badminton,körfuknattleikur o.fl.). 

Vika 16 

4.  – 8. desember 
 

Vika 17 

11.  – 15. desember 
Tarzan. 

Vika 18 

18.  – 20. desember 

20.des jólaball 

Jólaleikir. 

Vika 19 

4. - 5. janúar 

3. jan starfsdagur 

Farið verður yfir reglur og umgengni. Endurtekt og skotleikir. 

Vika 20 

8. – 13. janúar 
Kýló og Knattspyrna. 

Birt með fyrirvara um breytingar: Íþróttakennarar. 

 



 
Námsmat:   Nemendur fá eina einkunn sem samanstendur af eftirfarandi sex prófþáttum og vinnueinkunn: 

 -Vinnueinkunn (50%).  

-Þol: Þolkönnun(15%). 

-Kraftur: Langstökk án atrennu(7%). 

-Snerpa: 20m spretthlaup(7%). 

-Styrkur: Armréttur(7%). 

-Samhæfing: Sipp(7%) 

-Liðleiki (7%) 

 

 


