
 
 

Kennsluáætlun haustið 2018-2019 
Fag: Íþróttir 

Bekkur:  8.bekkur. 

Kennarar: Friðrik Garðar Sigurðsson, Haraldur Þórðarson og Þórður Ármannsson. 

 

Vika Viðfangsefni Tenging við hæfniviðmið 
Vika 1 

24. ágúst 
Farið verður yfir reglur og umgengni. Kynning á 

námsmati og skipulagi. Nemendur verða í 

útileikfimi í ágúst og september. 

Að nemandi geti: 

 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,  

 rökrætt kynheilbrigði, kyn-og staðalímyndir, afleiðingar eineltis og 

tekið virka afstöðu gegn ofbeldi.  

 skýrt helstu áhrif hreyfingar á líkamlega og andlega líðan og 

mikilvægi góðrar næringar fyrir vöxt og viðhald líkamans,  

 rætt eigin ábyrgð á líkamlegu og andlegu heilbrigði bæði sínu eigin 

og annarra,  

 útskýrt þjálfunaraðferðir og notað hugtök sem tengjast sundiðkun og 

ýmsum íþróttum,  

 vitað hvaða hlutverk helstu vöðvahópar líkamans hafa í tengslum við 

þjálfun líkamans,  

Vika 2 

2. ágúst – 31. ágúst 
Útihlaup/Tímataka. Farið verður yfir vegalengdir 

og mælingar. 

Markmiðasetning.Einstaklingsmarkmið og 

hópmarkmið. 
Vika 3 

3. – 7. september 
Útihlaup/boltatími/leikir. 

Vika 4 

10. – 14. september 
Útihlaup/boltatími/Folf. 

Vika 5 

17.-21. september 
Útihlaup/tímataka/valtími. 

 
Vika 6 

24.  – 28. September 

Starfsdagur 

Bóklegur tími/Blak 

Vika 7 

1.  – 5. október 
Bóklegur tími/Blak 

Vika 8 

8.  – 12. október 
Námsmat bóklegt/prófaæfingar í þrekhring. 

Vika 9 

15. – 19. október 

Vetrarleyfi 

Prófaæfingar(snerpa(sprettur), liðleiki og 

þol(loftfirrt)). 

 

Vika 10 
 



 
 

22.  – 26. október 

Starfsdagur 
Prófaæfingar(armréttur(styrkur), sipp(samhæfing) 

og langstökk(kraftur)). 

 sett sér skammtíma- og langtímamarkmið í íþróttum og heilsurækt, 

gert og framkvæmt eigin þjálfunaráætlun á grundvelli niðurstaðna 

prófa,  

 sótt og nýtt sér upplýsingar við alhliða heilsurækt og mat á eigin 

heilsu,  

 notað mælingar með mismunandi mælinákvæmni við mat á 

afkastagetu,  

 tekið þátt í leikjum af margvíslegu tagi,  

 

Vika 11 

39. okt – 2. nóv 
Körfuknattleikur æfingar og spil 

Vika 12 

5. – 9. Nóvember 

5.nóv foreldraviðtöl 

Körfuknattleikur æfingar og spil 

Vika 13 

12.  – 16. nóvember 
Fimleikar(grunnæfingar) og hnitæfingar. 

Vika 14 

19. – 23. nóvember 
Fimleikar/Hnit spil. 

Vika 15 

26. – 30. nóvember 
Skólahreysti, sett upp braut þar sem nemendur 

spreyta sig við jafningja. Seinni tími Val, 

knattspyrna/blak/hnit. 
Vika 16 

3.  – 7. desember 
Skotboltaleikir 

Vika 17 

10.  – 14. desember 
 

Vika 18 

17.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 

Jólafrí. 

Vika 19 

4. janúar 

3. jan starfsdagur 

Farið verður yfir reglur og umgengni. Kynning á 

námsmati og skipulagi. 

Knattspyrnuæfingar.  
Vika 20 

7. – 11. janúar 
 

 

 

 

 



 
 

Námsmat/Matsviðmið: 

 

 
D C B A 

Líkamsvitund, leikni og 

afkastageta. 
 

Kemst ekki 4,6 km. 

Nemandi sýnir slaka 

hæfni í: 

Samhæfingu,styrk, 

liðleika, krafti og snerpu. 

Getur hlaupið og gengið 

4,6 km á 30-40 mín. 

Nemandi sýnir 

sæmilegan hæfni í: 

Samhæfingu,styrk, 

liðleika, krafti og snerpu. 

Getur hlaupið 

viðstöðulaust 4,6 km á 

25-30 mín. Nemandi 

sýnir góða hæfni í: 

Samhæfingu,styrk, 

liðleika, krafti og snerpu. 

Getur hlaupið 

viðstöðulaust 4,6 km 

innan 25 mín. Nemandi 

sýnir framúrskarandi 

hæfni í: 

Samhæfingu,styrk, 

liðleika, krafti og snerpu. 
 
Félagslegir þættir 

Við lok árgangs geti 

nemandi: 

 

Nemandi sýnir ekki og 

skynjar ekki mikilvægi 

virðingar og góðrar 

framkomu til að efla 

liðsandann. Sýnir 

óviðeigandi hegðun, 

ástundun slök, virkni slök 

í tímum.  

 

Nemandi sýnir nokkuð 

vel og skynjar mikilvægi 

virðingar og góðrar 

framkomu til að efla 

liðsandann. Sýnir nokkuð 

góða hegðun, ástundun 

og virkni í tímum.  

 

Nemandi sýnir vel og 

skynjar mikilvægi 

virðingar og góðrar 

framkomu til að efla 

liðsandann. Sýnir mjög 

góða hegðun, ástundun 

og virkni í tímum.  

 

Nemandi sýnir  ávallt og 

skynjar mikilvægi 

virðingar og góðrar 

framkomu til að efla 

liðsandann. Sýnir 

framúrskarandi hegðun, 

ástundun og virkni í 

tímum.  

Heilsa og efling þekkingar. 
 

Við lok árgangs geti 
nemandi: 

 

Nemandi sýnir litla 

þekkingu á helstu áhrif 

hreyfingar á líkamlega 

og andlega líðan og 

mikilvægi góðrar 

næringar fyrir vöxt og 

viðhald líkamans. 

Nemandi sýnir nokkuð 

góða þekkingu á helstu 

áhrif hreyfingar á 

líkamlega og andlega 

líðan og mikilvægi 

góðrar næringar fyrir 

vöxt og viðhald 

líkamans. 

Nemandi sýnir góða 

þekkingu á helstu áhrif 

hreyfingar á líkamlega og 

andlega líðan og 

mikilvægi góðrar 

næringar fyrir vöxt og 

viðhald líkamans. 

Nemandi sýnir 

frammúrskarandi 

þekkingu á áhrifum 

hreyfingar á líkamlega og 

andlega líðan og 

mikilvægi góðrar 

næringar fyrir vöxt og 

viðhald líkamans.  

 



 
 
Öryggis- og 
skipulagsreglur. 

Við lok árgangs geti 

nemandi: 

 

Nemandinn getur ekki 

tekið ákvarðanir á 

grundvelli öryggis- og 

umgengnisreglna og 

brugðist við óvæntum 

aðstæðum. Framkvæmt 

og útskýrt helstu atriði 

skyndihjálpar, 

endurlífgunar og 

björgunar úr vatni og 

notkun björgunaráhalda. 

Bjargað jafningja á 
björgunarsundi. 

Nemandinn getur 

nokkuð vel tekið 

ákvarðanir á grundvelli 

öryggis- og 

umgengnisreglna og 

brugðist við óvæntum 

aðstæðum. Framkvæmt 

og útskýrt helstu atriði 

skyndihjálpar, 

endurlífgunar og 

björgunar úr vatni og 

notkun björgunaráhalda. 

Bjargað jafningja á 

björgunarsundi. 

Nemandinn getur mjög 

vel tekið ákvarðanir á 

grundvelli öryggis- og 

umgengnisreglna og 

brugðist við óvæntum 

aðstæðum. Framkvæmt 

og útskýrt helstu atriði 

skyndihjálpar, 

endurlífgunar og 

björgunar úr vatni og 

notkun björgunaráhalda. 

Bjargað jafningja á 
björgunarsundi. 

Nemandinn getur tekið 

frammúrsskarandi 

ákvarðanir á grundvelli 

öryggis- og 

umgengnisreglna og 

brugðist við óvæntum 

aðstæðum. Framkvæmt 

og útskýrt helstu atriði 

skyndihjálpar, 

endurlífgunar og 

björgunar úr vatni og 

notkun björgunaráhalda. 

Bjargað jafningja á 

björgunarsundi. 

 

Birt með fyrirvara um breytingar:  

Íþróttakennarar. 


