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Kennari: Bjarnfríður Magnúsdóttir 

Mánuður Hæfniviðmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 

Ágúst Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
• gert æfingar sem reyna á þol,  
 
Félagslegir þættir 
• skilið skipulagshugtök í skólaíþróttum og farið eftir 
leikreglum,  
 
Heilsa og efling þekkingar 
• tekið þátt í útivist og búið sig til útiveru með tilliti til 
veðurs. Ratað um skólahverfi sitt og þekkt göngu- og 
hjólaleiðir nærumhverfis. 
 
Öryggis- og skipulagsreglur 
• farið eftir öryggis-, skipulagsog umgengnisreglum 
sundstaða og íþróttahúsa og brugðist við óhöppum. 

 
Kynning. Farið yfir reglur í 
útiíþróttum.  
Leikir 
 
 

Útisvæði á skólalóð 
 
Keilur og vesti. 

Virkni og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 

September Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
• gert æfingar sem reyna á þol,  
• gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og 
hreyfijafnvægi, ,  
• sýnt nokkra boltafærni og tekið þátt í nokkrum 
mismunandi boltaleikjum,  
 
Félagslegir þættir 
• unnið með þær tilfinningar sem fylgja því að vinna og 
tapa í leikjum,  
• skilið skipulagshugtök í skólaíþróttum og farið eftir 
leikreglum, 
 
Heilsa og efling þekkingar 
• notað einföld hugtök sem tengjast sundiðkun, 
íþróttum og líkamlegri áreynslu, 
• gert einfaldar mælingar og talningar í leikjum,  

 
Útiíþróttir til 20. september 
Softball, fótbolti, frjálsar 
íþróttir, stöðvaþjálfun og 
útihlaup. 
 
Inniíþróttir hefjast 23. 
september 
Farið yfir reglur í 
íþróttahúsinu. Leikir, 
körfubolti og Bandý. 
 
 
 
11. sept: Ólympíuhlaup ÍSÍ 

Útisvæði á skólalóð 
Kylfa, boltar, keilur, 
húllahringir, sippubönd, 
vesti, fótboltar, skutlur, 
boðhlaupskefli og 
hindranir. 
 
Fylkishöll í Árbæ 
 
Körfuboltar, bandýkylfur 
og kúlur, keilur, vesti. 

Virkni og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
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• tekið þátt í útivist og búið sig til útiveru með tilliti til 
veðurs. Ratað um skólahverfi sitt og þekkt göngu- og 
hjólaleiðir nærumhverfis. 
 
Öryggis- og skipulagsreglur 
• farið eftir öryggis-, skipulagsog umgengnisreglum 
sundstaða og íþróttahúsa og brugðist við óhöppum. 

Október Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
• gert æfingar sem reyna á þol,  
• gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og 
hreyfijafnvægi,  
• sýnt nokkra boltafærni og tekið þátt í nokkrum 
mismunandi boltaleikjum,  
 
Félagslegir þættir 
• unnið með þær tilfinningar sem fylgja því að vinna og 
tapa í leikjum,  

 
 
Körfubolti, handboltaleikur, 
eltingaleikir og 
mjúkboltaleikir. 
 
Vetrarleyfi: 24. – 28. október. 

Fylkishöll í Árbæ 
 
Körfuboltar, handboltar, 
vesti keilur, mjúkboltar, 
húllahringir. 

Virkni og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
 
 

Nóvember Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
• gert æfingar sem reyna á þol,  
• gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og 
hreyfijafnvægi,  
• sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og 
samhæfingu,  
• sýnt nokkra boltafærni og tekið þátt í nokkrum 
mismunandi boltaleikjum,  
• tekið þátt í stöðluðum prófum,  
 
Félagslegir þættir 
• unnið með þær tilfinningar sem fylgja því að vinna og 
tapa í leikjum,  
• skilið skipulagshugtök í skólaíþróttum og farið eftir 
leikreglum,  
 
Heilsa og efling þekkingar 
• gert einfaldar mælingar og talningar í leikjum,  

 
Badminton, sipp, dans, 
námsmat og handbolti 

Fylkishöll í Árbæ 
 
Tónlist, sippubönd, 
handboltar, 
badmintonspaðar, flugur 
og net. 

Virkni  og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
 
Námsmat 
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Desember Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
• gert æfingar sem reyna á þol,  
• gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og 
hreyfijafnvægi,  
• sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og 
samhæfingu,  
• sýnt nokkra boltafærni og tekið þátt í nokkrum 
mismunandi boltaleikjum,  
 
Félagslegir þættir 
• unnið með þær tilfinningar sem fylgja því að vinna og 
tapa í leikjum,  
• skilið skipulagshugtök í skólaíþróttum og farið eftir 
leikreglum,  
 
Heilsa og efling þekkingar 
• notað einföld hugtök sem tengjast sundiðkun, 
íþróttum og líkamlegri áreynslu, 
 • þekkt heiti helstu líkamshluta, magn- og 
afstöðuhugtaka og hreyfinga,  
 
Öryggis- og skipulagsreglur 
• farið eftir öryggis-, skipulagsog umgengnisreglum 
sundstaða og íþróttahúsa og brugðist við óhöppum. 

 
Bandý, fótbolti, brennó, 
fimleikar og leikir. 
 
Farið yfir reglur í 
fimleikasalnum. 
 

Fylkishöll í Árbæ 
Fimleikasalur Fylkis í 
Norðlingaholti 
 
Bandýkilfur og boltar, 
fótbolti, keilur, 
mjúkboltar, vesti, áhöld 
fyrir fimleika í fimleikasal. 

Virkni  og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 

 


