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Kennsluáætlun í íþróttum 2016-2017  

  

Námsgrein: Íþróttir        Árgangur: 1. bekkur 

 

 

 

 

Stefna og reglur námsgreinarinnar:  

Samskipti Að nemendur tileinki sér jákvæðni og kurteisi 

Mæting Að nemendur mæti á réttum tíma.  

Virkni í tímum Að nemendur taki virkan þátt í tímum.  

Ábending um fatnað nemenda Að nemendur mæti með íþróttaföt og skó sem auðvelt er að hreyfa sig í. 

Ábending um hjálpargögn fyrir 

nemendur 

Að nemendur gangi vel um áhöld og eigur íþróttahússins.  

Skyldur nemenda Að nemendur fari eftir skóla- og húsreglum, fylgi fyrirmælum kennara og 

starfsfólks íþróttahúss. Nemendur mega ekki fara inn í íþróttasali án 

íþróttakennara 

Skyldur kennara Að kennarar hafi námsefni við hæfi og aðlagi eftir getustigi. 

Stoðþjónusta nemenda Að nemendur fái leiðbeiningu og hvatningu þegar á þarf að halda  

Meiðsli/veikindi Geti nemandi ekki tekið fullan þátt í íþróttatíma vegna meiðsla er ætlast 

til að foreldrar hafi samband við íþróttakennara. Nemendur eru sendir 

uppí í skóla. 

 

Dagatal - Kennsluáætlun: 

Tímabil Yfirferð námsefnis Kennsluaðferðir Tenging við hæfniviðmið 

Ágúst Hópleikir Reglur, kynning á 
námsefni, hópefli og 
leikir.  

 Unnið með félagsfærni.  

 Unnið með öryggis og 

 Að nemendur þekki öryggis- og 
umgengnisreglur.  

 Stuðlað að góðum samskiptum milli 
nemenda, kennara og starfsfólks.  

 Jákvæðnin höfð að leiðarljósi. Áhersla 

Í 1. bekk er lögð áhersla á að kynna ýmsar íþróttagreinar og hópleiki sem stuðla að þjálfun í félagsfærni, 

samábyrgð og tillitsemi. 

Einnig lögð áhersla á einstaklingsæfingar, hópleiki og skemmtilega samveru með einkunnarorð skólans að 

leiðarljósi; virðing, virkni, vellíðan og vinsemd. 
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skipulagsreglur.  

 Skapandi hópeflisleikir 

á félagslega þáttinn í upphafi skólaárs. 

September Útihlaup  
Gönguferðir  
Knattspyrna 
Hópleik 

 Þolæfingar, hópefli og 
grunnæfingar í 
knattspyrnu.  

 Nemendur fá að njóta 
náttúrunnar  

 Nemendur tileinki sér 
góð samskipti í gegnum 
leik og sýni samábyrgð. 

 Að nemendur auki við þol sitt og 
hlaupatækni.  

 Að nemendur tileinki sér rétta 
grunnfærni í knattspyrnu.  

 Að nemendur njóti sín í leik og hollri 
hreyfingu.  

 Nemendur fá að njóta náttúrunnar. 

 Aðaláhersla sé á útivist og samveru.  

 Nemendur tileinki sér góð samskipti í 
gegnum leik og sýni samábyrgð 

Október Hópleikir 
Körfuknattleikur 
Frjálsíþróttir 

 Reglur, hópefli og 
grunnæfingar í 
frjálsíþróttum.  

 Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir til 
þjálfunar á knatttækni í 
körfubolta s.s. knattraki, 
sendingum, leikir og 
skoti á körfu 

 Að nemendur njóti sín saman í leik.  

 Að nemendur tileinki sér rétta 
grunnfærni í körfuknattleik.  

 Að nemendur njóti sín í leik og hollri 
hreyfingu.  

 Að nemendur tileinki sér rétta 
grunnfærni í frjálsíþróttum.  

 Að nemendur njóti sín í leik og hollri 
hreyfingu. 

Nóvember Fimleikar  
Hlaupaleikir 
Krakkablak 
MOT 4-6 
hreyfiþroskapróf 

 Reglur, Þolæfingar, 
hópefli, grunnæfingar í 
fimleikum og 
grunnæfingar í 
krakkablaki. 

 Kynning á helstu 
leikreglum. 

 Staðlað 
hreyfiþroskapróf. 

 Að nemendur tileinki sér rétta 
grunnfærni í fimleikum.  

 Að nemendur auki færni sína í hinum 
ýmsu fimleikaæfingum.  

 Að nemendur auki styrk, þol og 
liðleika.  

 Að nemendur tileinki sér rétta 
grunnfærni í blaki.  

 Nemendur hafi tekið þátt í ýmsum 
leikjum með blakbolta.  

 Að nemendur auki færni sína í blaki  

 Að nemendur auki við þol sitt og 
hlaupatækni. 

Desember Sparkó  
Tarzanleikur 
Leikir-val 

 Reglur, kynning á 
námsefni, Þolæfingar, 
hópefli og leikir.  

 Samvinna  

 Áhersla lögð á léttleika 
í aðdraganda jóla  

 Nemendur fá að koma 
með uppástungur um 
uppáhaldsleiki. 

 Að nemendur njóti sín saman í leik.  

 Að nemendur læri góð samskipti og 
reglur.  

 Nemendur þjálfist enn frekar í að 
auðga hugmyndaflug, sköpunarmátt og 
tjáningu með fjölbreyttu hreyfinámi. 

 

Námsmat:  

Lykilhæfniþættir, út frá nýrri aðalnámskrá grunnskóla, eru m.a.viðfangsefni í íþróttatímum í 

Grunnskólanum á Þórshöfn og ættu að endurspeglast í lýsingu á viðfangsefnum hér fyrir 

ofan. Lykilhæfniþættirnir eru: 
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 Tjáningu og miðlun 

 Skapandi og gagnrýnni hugsun  

 Sjálfstæði og samvinnu  

 Nýtingu miðla og upplýsinga  

 Ábyrgð og mat á eigin námi  

Áhersla hefur einnig verið lögð á hæfniviðmið í skólaíþróttum út frá nýrri aðalnámskrá.  

 Líkamsvitund, leikni, afkastageta 

 Félagslegir þættir  

 Heilsa og efling þekkingar  

 Öryggis- og skipulagsreglur  

Hæfni er meira en þekking og leikni, hún felur í sér viðhorf og siðferðisstyrk, tilfinningar og 

sköpunarmátt, félagsfærni og frumkvæði. Þessa þætti er erfitt að meta nema með huglægu 

mati.  

Námsmat í íþróttum í Grunnskólanum á Þórshöfn  

  Virkni í kennslustundum sett í umsögn 

 Framfarir settar í umsögn  

 

Færni er metin í eftirfarandi æfingum og niðurstöður hafðar til hliðsjónar við mat  

  Sippa (6 sinnum í röð).  

  Handstöðu við vegg (standa á höndum upp við vegg eða hafa hendur í gólfi og  príla með fótum upp 

rimla þannig að handstöðu sé náð).  

  Kollhnís á dýnu.  

  Hanga í rimlum og lyfta fótum (8 sinnum í röð).  

 Kasta og grípa (geta gripið og kastað bolta).  

  Knattrak (geta rakið bolta með höndum milli keilna). 

 

   Mæting 

  - Skráning í hvern tíma. 

  

 Virkni í tímum  

 - Virk þáttaka í hverjum tíma fyrir sig. 

 

 Íþróttamannsleg framkoma 

 - Í búningsklefa. 

-  Við kennara og annað starfsfólk. 

  - Hvernig nemendur mæta tapi og sigrum. 

  - Samvinna (aðstoða þá sem þurfa á hjálp að halda í íþróttinni hverju sinni).  

 

 Umgengni  

 -Í íþróttahúsinu.  

 - Í búningsklefa.  

 - Hvernig farið er með áhöld og eigur skólans og íþróttahússins.  

 

 Vitnisburður  

 - Umsögn um hvern nemanda að vetri og vori. 
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Fjöldi kennslustunda Tvæt 40 mínútna kennslustundir á viku 

 

Íþróttakennari Þorsteinn Ægir Egilsson Netfang: steini@thorshafnarskoli.is 

 

Með fyrirvara um breytingar 


