
 

 

Haust 2018                                                                                                      
 

Tímabil: 15. október til 29. Mars   

Kennari: Helena Frímannsdóttir 

 

Markmið haustannar: Auka hreifiþroska barna, úthald og að hafa gaman af að stunda skólaíþróttir. 

 

Kennsluaðferðir og námsgögn: Kennsluaðferðir eru sýnikennsla. 

 

Námsmat: Námsmat er afhent 2 sinnum yfir veturinn sem umsögn. Á haustönn er,  þol ( Píptest), liðleiki (Liðleikapróf), virkni 

í tímum og hegðun skoðuð. Á vorönn eru metnir þættir eins og færni í leikjum, hreysti(mælingar í langstökki með og án atr, 

sippa, hanga og hástökk), virkni og færni í leikfimi, viðhorf og hegðun.  

 

 

 

 



Tímabil Tímar Námsefni Viðfangsefni Kennsluaðferð, vinnubrögð Annað 

15.10-
19.10 

2  -Fara yfir reglur í sal og leikir. 
-Sjóræningja- og hindrunarleikur 

Reglur: fara yfir klæðnað, þrifnað 
og almenna umgengni í húsinu.  

Mitt og þitt hlutverk. 

22.10-
26.10 

2  -Píptest og liðleikapróf 
-Hástökk (skrá hæðir) 

-Taka prófin og svo leikir. 
-Upph: hlaupa og sveifluæfingar. 

Skrá lengdir 

29.10-
2.11 

2  -Fótbolti 
 
-Stöðvaþjálfun 

-Upph: hlaupa og æfingar. Skipta í 
lið og spila.  
-Sippa, hlaupa, hoppa, armbeygjur, 
magaæfingar og bakæfingar. 

Börnin eru tímaverðir. 
Tónlist í stöðvaþjálfun. 

5.11-
9.11 

2  -Handbolti 
 
-Langstökk með og án atr.  

-Upph: hlaupa og dripla bolta, 2 og 
2 kasta á milli og skjóta á mark. Spil 
-Upph: hlaup og styrktaræfingar. 

Reglur í handbolta. 
Skrá lengdir 

12.11-
16.11 

2  -Fimleikar 
 
-Badminton/Hnit 

-Upph: hlaup og styrktaræfingar, 
hryngþjálfun. Kollhnís, handahlaup, 
handstaða og stökk af bretti. 
-Upph: henda fokkum yfir á hinn 
helming og grunnæfingar. Spila 

Fara yfir mikilvægi þess 
að teygja á eftir 
æfingar. 
 

19.11-
23.11 

2  -Blak 
 
-Bandý 

-Upph: grunnæfingar með bolta. 
Spila með blöðru eða sundbolta. 
-Upph: Rekja bolta og skjóta. Spila. 

Fara yfir reglur í blaki 
og bandý. 

26.11-
30.11 

2  -Stöðvaþjálfun 
 
 
-Skotbolta leikir 

-Könguló fram/til baka, hjólbörur, 
froskahopp, ganga á höndum til 
hliðar við vegg, hoppa á öðrum 
fæti yfir og skipta, hlaupa. 
-Frelsari, leyni frelsari, fangelsis 
skotbolti og dotsball.  

 

3.12-
7.12 

2  -Körfubolti 
 
-Tína epli  

-Upph: drippla bolta. Hringþjálfun 
og skotæfing. Spila. 
- Upph: styrktaræfingar. 

Fara yfir reglur í 
körfubolta. 

 


