
Kennsluáætlun 8. bekkur haust 2018 
 

Fag: Skólasund: 

Bekkur:  8.bekkur: 

Kennarar: Friðrik, Haraldur og Steinunn. 

 

Vika Tenging við 

hæfniviðmið 

Viðfangsefni 

  Synt bringusund 

500m fráls 

aðferð. 

viðstöðulaust 

 Tímatökur í 

bringusundi, 

baksundi og 

skriðsundi. 

 Stílsund í 

bringu, 

skrið,kafsundi 

og baksundi. 

 Mikilvægt að 

nemendur geti 

farið eftir 

öryggis og 

umgengisreglum 

sundstaða og 

brugðist við 

óhöppum. 

 Skilji mikilvægi 

hreinlætis í 

tengslum við 

sundiðkun. 

 

Farið yfir helstu reglur í lauginni nemendur synda 500m 

frjáls aðferð. 

Vika 1 

24. ágúst 

Tækni í bringusundi með áherslu á að spyrna frá bakka og 

taka eitt kafsundstak. 

Vika 2 

2. ágúst – 31. ágúst 

Bringusunds æfingar áhersla á fótatök og rennsli. 

Vika 3 

3. – 7. september 

Bringusunds æfingar áhersla á fótatök og rennsli. 

Vika 4 

10. – 14. september 

Bringusunds æfingar með höndum og fótum . 

Vika 5 

17.-21. september 

Nemendur synda þolsund. 

Vika 6 

24.  – 28. September 

Starfsdagur 

Námsmat í bringusundi. 

Vika 7 

1.  – 5. október 

Stöðvarþjálfun kafsund, björgun og baksund, leikir. 

Vika 8 

8.  – 12. október 

Skriðsund og baksund með blöðkum. 

Vika 9 

15. – 19. október 

Vetrarleyfi 

Vetrarfrí 

Vika 10 

22.  – 26. október 

Starfsdagur 

Tækniæfingar í skriðsundi lega og öndun. 

Vika 11 

39. okt – 2. nóv 

Tækniæfingar í skriðsundi lega og öndun, fótatök. 

Vika 12 

5. – 9. Nóvember 

5.nóv foreldraviðtöl 

Pýramídasund þar sem við leggjum áherslu á skriðsund og 

baksund. 

Vika 13 

12.  – 16. nóvember 

Klukkusund með stungu. 

Vika 14 

19. – 23. nóvember 

Námsmat í skriðsundi. 

Vika 15 

26. – 30. nóvember 

Stöðvaþjálfun með áherslu á kafsund, björgun og baksund. 

Vika 16 

3.  – 7. desember 

Námsmat. 

Vika 17 

10.  – 14. desember 

Námsmat. 

Vika 18 

17.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 

Jólagleði. 



Vika 19 

4. janúar 

3. jan starfsdagur 

Farið yfir helstu reglur sem gilda í sundlauginni. 

Vika 20 

7. – 11. janúar 

  

 

 

Námsmat:  
 
Í lok skólaárs er stefnt að því að nemendur ljúki 8. Sundstigi. Gefið er fyrir með umsögninni 8. Sundstig 

lokið/ólokið. Einnig er gefin einkunn byggt á frammistöðu og virkni í sundtímum. 

8. Sundstig: 

 500 metra þolsund, Nemandi notar að lágmarki 3 sundaðferðir ekki skal synda hverja aðferð 

skemur en 75metra. 

 50m  skriðsund á tíma lágmark: Drengir 60,0 Stúlkur 62,0 

 100 metra bringusund tíma lágmark:Drengir 2:15 Stúlkur 2:20 

 Sund í fötum stunga af bakka, 50m fatasund þar af 8-10m kafsund. Troða marvaða og 

afklæðast á sundi. 

 Stílsund í bringu-og skriðsundi. 

 

Kennsluaðferðir:  Innlögn frá kennara, umræður, verkleg kennsla og sýnikennsla.   

 

 

 


