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Mánuður Hæfniviðmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 

September 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,  
• kafað, velt sér af kvið á bak og öfugt og tekið þátt í 
leikjum í vatni. Synt sporðtök, bringusund, 
skólabaksund, baksund og skriðsund með eða án 
hjálpartækja stuttar vegalengdir  
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 
• skýrt mikilvægi hreinlætis í tengslum við sundiðkun,  
• notað einföld hugtök sem tengjast sundiðkun 
• gert einfaldar mælingar og talningar í leikjum,  
• tekið þátt í leikjum og æfingum,  
Öryggis- og skipulagsreglur 
• farið eftir öryggis-, skipulagsog umgengnisreglum 
sundstaða  
 
 

 
Farið yfir reglur á sundstað 
 
Bringusund, köfun og leikir 

Árbæjarlaug - 
Innisundlaug 

Virkni og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
 
 
 
 
 
 
 

Október 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,  
• kafað, velt sér af kvið á bak og öfugt og tekið þátt í 
leikjum í vatni. Synt sporðtök, bringusund, 

 
Skriðsund, baksund, leikir 
og frjáls leikur í sundlaug. 

Árbæjarlaug - 
Innisundlaug 

Virkni og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
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skólabaksund, baksund og skriðsund með eða án 
hjálpartækja stuttar vegalengdir  
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 
• skýrt mikilvægi hreinlætis í tengslum við sundiðkun,  
• notað einföld hugtök sem tengjast sundiðkun 
• gert einfaldar mælingar og talningar í leikjum,  
• tekið þátt í leikjum og æfingum,  
Öryggis- og skipulagsreglur 
• farið eftir öryggis-, skipulagsog umgengnisreglum 
sundstaða  

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,  
• kafað, velt sér af kvið á bak og öfugt og tekið þátt í 
leikjum í vatni. Synt sporðtök, bringusund, 
skólabaksund, baksund og skriðsund með eða án 
hjálpartækja stuttar vegalengdir  
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 
• skýrt mikilvægi hreinlætis í tengslum við sundiðkun,  
• notað einföld hugtök sem tengjast sundiðkun 
• gert einfaldar mælingar og talningar í leikjum,  
• tekið þátt í leikjum og æfingum,  
Öryggis- og skipulagsreglur 

 
Skólabaksund, námsmat og 
leikir. 

Árbæjarlaug - 
Innisundlaug 

Virkni og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
 
Námsmat 
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• farið eftir öryggis-, skipulagsog umgengnisreglum 
sundstaða  

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,  
• kafað, velt sér af kvið á bak og öfugt og tekið þátt í 
leikjum í vatni. Synt sporðtök, bringusund, 
skólabaksund, baksund og skriðsund með eða án 
hjálpartækja stuttar vegalengdir  
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 
• skýrt mikilvægi hreinlætis í tengslum við sundiðkun,  
• notað einföld hugtök sem tengjast sundiðkun 
• gert einfaldar mælingar og talningar í leikjum,  
• tekið þátt í leikjum og æfingum,  
Öryggis- og skipulagsreglur 
• farið eftir öryggis-, skipulagsog umgengnisreglum 
sundstaða  

 
Bringusund, skriðsund, 
skólabaksund, baksund og 
leikir. 

Árbæjarlaug – 
Innisundlaug 

Virkni og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 

Janúar 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,  
• kafað, velt sér af kvið á bak og öfugt og tekið þátt í 
leikjum í vatni. Synt sporðtök, bringusund, 
skólabaksund, baksund og skriðsund með eða án 
hjálpartækja stuttar vegalengdir  
Félagslegir þættir 

 
Bringusund, baksund, 
köfun og leikir 

Árbæjarlaug - 
Innisundlaug 

Virkni og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
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• 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 
• skýrt mikilvægi hreinlætis í tengslum við sundiðkun,  
• notað einföld hugtök sem tengjast sundiðkun 
• gert einfaldar mælingar og talningar í leikjum,  
• tekið þátt í leikjum og æfingum,  
Öryggis- og skipulagsreglur 
• farið eftir öryggis-, skipulagsog umgengnisreglum 
sundstaða  

Febrúar 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,  
• kafað, velt sér af kvið á bak og öfugt og tekið þátt í 
leikjum í vatni. Synt sporðtök, bringusund, 
skólabaksund, baksund og skriðsund með eða án 
hjálpartækja stuttar vegalengdir  
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 
• skýrt mikilvægi hreinlætis í tengslum við sundiðkun,  
• notað einföld hugtök sem tengjast sundiðkun 
• gert einfaldar mælingar og talningar í leikjum,  
• tekið þátt í leikjum og æfingum,  
Öryggis- og skipulagsreglur 
• farið eftir öryggis-, skipulagsog umgengnisreglum 
sundstaða  

 
Bringusund, skólabaksund, 
boðsund, stungur, leikir. 

Árbæjarlaug – 
Innisundlaug 

Virkni og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
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Mars 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,  
• kafað, velt sér af kvið á bak og öfugt og tekið þátt í 
leikjum í vatni. Synt sporðtök, bringusund, 
skólabaksund, baksund og skriðsund með eða án 
hjálpartækja stuttar vegalengdir  
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 
• skýrt mikilvægi hreinlætis í tengslum við sundiðkun,  
• notað einföld hugtök sem tengjast sundiðkun 
• gert einfaldar mælingar og talningar í leikjum,  
• tekið þátt í leikjum og æfingum,  
Öryggis- og skipulagsreglur 
• farið eftir öryggis-, skipulagsog umgengnisreglum 
sundstaða  

 
Skriðsund, sporðtök, 
köfun, leikir, frjáls leikur í 
sundlaug. 

Árbæjarlaug – 
Innisundlaug 

Virkni og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 

Apríl 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,  
• kafað, velt sér af kvið á bak og öfugt og tekið þátt í 
leikjum í vatni. Synt sporðtök, bringusund, 
skólabaksund, baksund og skriðsund með eða án 
hjálpartækja stuttar vegalengdir  
Félagslegir þættir 
• unnið með þær tilfinningar sem fylgja því að vinna og 
tapa í leikjum,  

 
Baksund, leikir og 
námsmat. 

Árbæjarlaug - 
Innisundlaug 

Virkni og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
 
Námsmat 
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• skilið skipulagshugtök í skólaíþróttum og farið eftir 
leikreglum,  
Heilsa og efling þekkingar 
• skýrt mikilvægi hreinlætis í tengslum við sundiðkun,  
• notað einföld hugtök sem tengjast sundiðkun 
• gert einfaldar mælingar og talningar í leikjum,  
• tekið þátt í leikjum og æfingum,  
Öryggis- og skipulagsreglur 
• farið eftir öryggis-, skipulagsog umgengnisreglum 
sundstaða  

Maí 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,  
• kafað, velt sér af kvið á bak og öfugt og tekið þátt í 
leikjum í vatni. Synt sporðtök, bringusund, 
skólabaksund, baksund og skriðsund með eða án 
hjálpartækja stuttar vegalengdir  
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 
• skýrt mikilvægi hreinlætis í tengslum við sundiðkun,  
• notað einföld hugtök sem tengjast sundiðkun 
• gert einfaldar mælingar og talningar í leikjum,  
• tekið þátt í leikjum og æfingum,  
Öryggis- og skipulagsreglur 
• farið eftir öryggis-, skipulagsog umgengnisreglum 
sundstaða  

 
Námsmat, boðsund, leikir 
og frjáls leikur í sundlaug. 

Árbæjarlaug – 
Innisundlaug 

Virkni og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
 
Námsmat 

Júní Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
• kafað, velt sér af kvið á bak og öfugt og tekið þátt í 
leikjum í vatni. Synt sporðtök, bringusund, 

 Árbæjarlaug - 
Innisundlaug 

Virkni og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
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skólabaksund, baksund og skriðsund með eða án 
hjálpartækja stuttar vegalengdir  
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 
• tekið þátt í leikjum og æfingum,  
Öryggis- og skipulagsreglur 
• farið eftir öryggis-, skipulagsog umgengnisreglum 
sundstaða 

 


