
 
 
 

Kennsluáætlun  

 
Íþróttir – haust 2020 

3. bekkur, 2 vikustundir  

 

 

Kennarar:  

Sigurður Magnússon     sima50@rvkskolar.is 

 

 

Námsefni haustannar 

Í íþróttatímum fá nemendur fjölbreytta þjálfun í mismunandi íþróttagreinum og hópleikjum sem 

stuðla að þjálfun í félagsfærni, samábyrgð og tillitssemi.  Helstu viðfangsefni í 3. bekk eru hlaup, 

hopp, kast og grip, jafnvægi í kyrrstöðu og á hreyfingu, samhæfing augna og handa/fóta með og án 

bolta.  

 

 

 

Stefna og reglur námsgreinarinnar / eða árgangsins / stigsins: 

Yfirmarkmið Nemendum líði vel í íþróttatímum, fái viðfangsefni við hæfi og læri að bera 
ábyrgð á eigin heilsu og þjálfun. 

Samskipti Nemendur sýni samnemendum sem og öðrum virðingu og tileinki sér 
jákvæðni, tillitssemi og kurteisi. 

Skyldur kennara Kennarar aðlaga kennsluhætti að þroska og getu nemenda og 
einstaklingsmiða þar sem það á við.  Kennarar aðstoða nemendur við að ná 
settum markmiðum og ráðleggja. 

Skyldur nemenda Nemendur fari eftir skóla- og húsreglum, fylgi fyrirmælum kennara og 
starfsfólks íþróttahúss.  Nemendur mega ekki fara inn í íþróttasali án 
íþróttakennara. 

Mæting Nemendur temji sér stundvísi. 

Virkni í tímum Nemendur leggi sig fram og taki virkan þátt í kennslustundum. 

Fatnaður Nemendur mæti í íþróttafötum og íþróttaskóm í kennslustundir. 

Leyfi Aðstandendur hafi samband við ritara skólans sem sér um leyfisskráningar. 

Farsímar Farsímar eru ekki leyfilegir í kennslustundum nema með leyfi kennara.    

Meiðsli Geti nemandi ekki tekið fullan þátt í íþróttatíma vegna meiðsla er ætlast til að 
aðstandendur hafi samband við skrifstofu skólans.  Ef nemandi getur ekki 
tekið þátt í íþróttum til lengri tíma er æskilegt að skila inn vottorði á 
skrifstofu skólans.   

Verðmæti Verðmæti skulu ávallt geymd í þar til gerðum geymsluhólfum í afgreiðslu 
íþróttahús.  Kennari ber ekki ábyrgð á verðmætum nemenda. 

 

 

 

 

  



 
 
 

Tímabil Náms- og viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

25. ágúst – 

30. okt. 

Útitímabil 

Þol, styrkur og 

hreyfifærni. 

Umgengni og reglur. 

 

Hópefli 

Leikir 

Útileikir 

Boltaleikir 

 

 Unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum. 

Komið fram við aðra af virðingu og kurteisi. Unnið 

vel og farið eftir fyrirmælum. Gert æfingar sem 

reyna á hreyfijafnvægi, styrk, þol og samhæfingu. 

Tekið þátt í fjölbreyttum leikjum sem efla 

sjálfstraust og viljastyrk. Farið eftir settum 

skipulags- og umgengnisreglum, tekið tillit til 

annarra og upplifað skólaíþróttir á jákvæðan hátt. 

2. nóv. – 

20. nóv. 

Hreyfing og liðleiki 

Þol, styrkur og 

hreyfifærni. 

Liðleiki 

Stöðugleiki og jafnvægi 

Samhæfing 

 

Stöðvahringir 

Lotuþjálfun 

Þrepaþjálfun 

Leikir 

 

 Unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum. 

Komið fram við aðra af virðingu og kurteisi. Unnið 

vel og farið eftir fyrirmælum. Gert æfingar sem 

reyna á hreyfijafnvægi, styrk, þol og samhæfingu. 

Tekið þátt í fjölbreyttum leikjum sem efla 

sjálfstraust og viljastyrk. Farið eftir settum 

skipulags- og umgengnisreglum, tekið tillit til 

annarra og upplifað skólaíþróttir á jákvæðan hátt. 

23. nóv. – 

11. des. 

Boltatímabil 

Leikir og leikreglur 

Íþróttagreinar innan ÍSÍ 

Samhæfing 

 

Knattspyrna 

Handknattleikur 

Körfuknattleikur 

Blak 

Badminton 

Leikir 

 

 Unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum. 

Komið fram við aðra af virðingu og kurteisi. Unnið 

vel og farið eftir fyrirmælum. Gert æfingar sem 

reyna á hreyfijafnvægi, styrk, þol og samhæfingu. 

Sýnt einfalda boltafærni og tekið þátt í 

boltaleikjum. Tekið þátt í fjölbreyttum leikjum sem 

efla sjálfstraust og viljastyrk. Farið eftir settum 

skipulags- og umgengnisreglum, tekið tillit til 

annarra og upplifað skólaíþróttir á jákvæðan hátt. 

11. des. – 

18. des. 

Jólatímabil 

Glens og gaman 

 

 

 

 Unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum. 

Komið fram við aðra af virðingu og kurteisi. Unnið 

vel og farið eftir fyrirmælum. Tekið þátt í 

fjölbreyttum leikjum sem efla sjálfstraust og 

viljastyrk. Farið eftir settum skipulags- og 

umgengnisreglum, tekið tillit til annarra og upplifað 

skólaíþróttir á jákvæðan hátt. 

*Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun ef þörf þykir 


