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Kennarar: Bjarnfríður Magnúsdóttir, Bjarni Jóhannsson 

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,  
 
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,  
• tekið þátt í leikjum og æfingum,  
 
Öryggis og skipulagsreglur 
• farið eftir öryggis-, skipulags og 
umgengnisreglum íþróttahús. 
 

 
Upprifjun á reglum í íþróttahúsi 
 
Bandý, Handbolti, mjúkboltaleikir, 
leikir, badminton og grunnþjálfun í 
fimleikum. 
 

Fylkishöll í Árbæ á 
þriðjudögum 
Fimleikahús Fylkis 
Norðlingaholti á 
föstudögum 
 

Virkni  og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 

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,  
 
Félagslegir þættir 

 
Körfubolti, krakkablak, badminton, 
frjálsar íþróttir, mjúkboltaleikir, 
leikir og grunnþjálfun í fimleikum 
 

Fylkishöll í Árbæ á 
þriðjudögum 
Fimleikahús Fylkis 
Norðlingaholti á 
föstudögum 
 

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 
• gert einfaldar mælingar og talningar í 
leikjum,  
• tekið þátt í leikjum og æfingum,  
 

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,  
 
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,  
• tekið þátt í leikjum og æfingum,  
 

 
Knattspyrna, Bandý, leikir, 
mjúkboltaleikir, þol og 
styrktaræfingar í þrautabraut 
(skólahreystibraut), grunnþjálfun í 
fimleikum. 
 

Fylkishöll í Árbæ á 
þriðjudögum 
Fimleikahús Fylkis 
Norðlingaholti á 
föstudögum 
 

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,  

 
Mjúkboltaleikir, körfubolti, leikir, 
grunnþjálfun í fimleikar og námsmat 

Fylkishöll í Árbæ á 
þriðjudögum 
Fimleikahús Fylkis 
Norðlingaholti á 
föstudögum 

Virkni  og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
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• sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á 
lipurð og samhæfingu,  
 
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,  
• tekið þátt í leikjum og æfingum,  
 

 

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,  
• 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 
• tekið þátt í útivist og búið sig til 
útiveru með tilliti til veðurs. Ratað um 
skólahverfi sitt og þekkt göngu- og 
hjólaleiðir nærumhverfis 
 

 
Námsmat 
Útiíþróttir:  
Knattspyrna, Dalskólahringurinn, 
leikir og frjálsar íþróttir 
 

Fylkishöll í Árbæ á 
þriðjudögum 
Fimleikahús Fylkis 
Norðlingaholti á 
föstudögum 
 
Útiíþróttir verða á 
útisvæði Dalskóla 
 

Virkni  og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
 
Námsmat 
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Júní 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 

 
Útiíþróttir: Leikir 

Fylkishöll í Árbæ á 
þriðjudögum 
Fimleikahús Fylkis 
Norðlingaholti á 
föstudögum 
Útiíþróttir verða á 
útisvæði Dalskóla 
 
 

Virkni  og þátttaka í 
tímanum og að fylgja 
fyrirmælum 
 

 


