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Kennari: Bjarnfríður Magnúsdóttir 

Mánuður Hæfniviðmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 

Janúar Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
• gert æfingar sem reyna á loftháð þol, 
• synt viðstöðulaust baksund, skriðsund og 
kafsund 8 m auk þess að stinga sér af 
bakka.  
 
Félagslegir þættir 
• sýnt virðingu og góða framkomu hvort 
sem leikur vinnst eða tapast. Jafnframt 
viðhaft jákvæð og árangursrík samskipti til 
að efla liðsanda,  
 
Heilsa og efling þekkingar 
• tekið þátt í glímu og ýmsum leikjum,  
• tekið þátt á ábyrgan hátt í útivist með 
tilliti til aðstæðna og ratað um landsvæði 
eftir korti. 
 
Öryggis- og skipulagsreglur 
• gert sér grein fyrir mikilvægi öryggis- og 
umgengnisregla og tekið ákvarðanir á þeim 
grunni. Beitt helstu atriðum skyndihjálpar, 
endurlífgun og bjargað jafningja á sundi 
stutta sundleið. 

 
Þolsund, skriðsund, baksund, köfun, 
bringusund, flugsfótatök 
 
 

Árbæjarlaug – útilaug 
 
Korkur, froskalappir, 
núðlur, kafdót ofl. 

Virkni  og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 

Febrúar Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
• gert æfingar sem reyna á loftháð þol,  
• synt viðstöðulaust baksund, skriðsund og 
kafsund 8 m auk þess að stinga sér af 
bakka.  
 
Félagslegir þættir 
• sýnt virðingu og góða framkomu hvort 
sem leikur vinnst eða tapast. Jafnframt 

 
Bringusund, stungur, björgunarsund, 
þolsund og leikir. 

Árbæjarlaug - útilaug 
. 
Korkur, núðlur, kafdót ofl. 

Virkni  og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
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viðhaft jákvæð og árangursrík samskipti til 
að efla liðsanda,  
• skýrt mikilvægi þess að hafa leikreglur, 
farið eftir þeim bæði í hóp- og 
einstaklingsíþrótt,  
 
Heilsa og efling þekkingar 
• notað hugtök sem tengjast sundiðkun og 
íþróttum,  
• tengt hlutverk taugakerfis, hjarta, 
blóðrásar og lungna við líkamlega áreynslu,  
• tekið þátt í glímu og ýmsum leikjum,  
• tekið þátt á ábyrgan hátt í útivist með 
tilliti til aðstæðna og ratað um landsvæði 
eftir korti. 

Mars Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
• gert æfingar sem reyna á loftháð þol,  
• synt viðstöðulaust baksund, skriðsund og 
kafsund 8 m auk þess að stinga sér af 
bakka.  
 
Félagslegir þættir 
• 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,  
• rætt líkamsvitund, kynheilbrigði, 
staðalímyndir í íþróttaumfjöllun og tekið 
virka afstöðu gegn ofbeldi. 
 
Heilsa og efling þekkingar 
• tekið þátt í glímu og ýmsum leikjum,  
 

 
Baksund, snúningur, skólabaksund, 
björgunarsund, leikir. 

Árbæjarlaug - útilaug. 
 
Korkur, froskalappir, 
núðlur, kafdót ofl. 

Virkni  og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
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Apríl Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
• gert æfingar sem reyna á loftháð þol,  
• synt viðstöðulaust baksund, skriðsund og 
kafsund 8 m auk þess að stinga sér af 
bakka.  
• tekið þátt í stöðluðum prófum til að meta 
þrek og hreysti, lipurð og samhæfingu,  
 
Félagslegir þættir 
• 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,  
 
Heilsa og efling þekkingar 
• gert sér grein fyrir gildi heilbrigðs lífernis 
fyrir starfsemi líkamans og mikilvægi 
hreinlætis í tengslum við íþróttir og 
sundiðkun,  
• 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,  
• tekið þátt í glímu og ýmsum leikjum,  

 
Skólabaksund, bringusund og 
námsmat 

Árbæjarlaug – útilaug 
 
Korkur, núðlur, kafdót ofl. 

Virkni  og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
 
Námsmat 
 

Maí Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
• gert æfingar sem reyna á loftháð þol,  
• synt viðstöðulaust baksund, skriðsund og 
kafsund 8 m auk þess að stinga sér af 
bakka.  
• tekið þátt í stöðluðum prófum til að meta 
þrek og hreysti, lipurð og samhæfingu,  
 
Félagslegir þættir 

 
Námsmat og leikir. 
 

Árbæjarlaug – útilaug 
 
Kafdót, boltar ofl. 

Virkni  og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
 
Námsmat 
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• 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,  
 
Heilsa og efling þekkingar 
• gert sér grein fyrir gildi heilbrigðs lífernis 
fyrir starfsemi líkamans og mikilvægi 
hreinlætis í tengslum við íþróttir og 
sundiðkun,  
• notað hugtök sem tengjast sundiðkun og 
íþróttum,  
 
Öryggis- og skipulagsreglur 
• gert sér grein fyrir mikilvægi öryggis- og 
umgengnisregla og tekið ákvarðanir á þeim 
grunni. Beitt helstu atriðum skyndihjálpar, 
endurlífgun og bjargað jafningja á sundi 
stutta sundleið. 

Júní Heilsa og efling þekkingar 
• tekið þátt í ýmsum leikjum, 

 
Leikir 

Árbæjarlaug - útilaug  Virkni  og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 

 


