
 

 

Haust 2018                                                                                                      
 

Tímabil: 24 ágúst – 12 otktóber 

Kennari: Helena Frímannsdóttir 

 

Markmið haustannar: 1.-2. b gera þau öruggari í vatni. 

           3.-6. b bæta sundgetu barnana og láta þau hafa gaman af sundiðkun. 

 

Kennsluaðferðir og námsgögn: 1.-3. b er ég ofaní laug og aðstoða þau með tæknina. Kennsluaðferðir eru sýnikennsla. 

 

Námsmat: Er afhent 2 sinnum yfir veturinn sem umsögn. Á haustönn eru færni(staða nemendans), viðhorf og hegðun 

skoðuð og á vorönn fá nemendur umsögn sem kemur inn á stöðu þeirra miða við samræmd markmið hvers bekkjar.  

 

 

 

 



Tímabil Tímar Námsefni Viðfangsefni Kennsluaðferð, vinnubrögð Annað 

20.8-
24.8 

1   -Reglur. Meta stöðu nem. Leikir 1-3 er ofaní, 4-6 er ég á bakka og met stöðuna  

27.8-
31.8 

2  -Bringusund, stungur og rennsli 
-Skriðsund, baksund, bringusund og 
skólabaksund    

-fara vel í fótatök hjá 1-3(hjálpa með ferlið). Eldri, 
bæta samhæfingu handa og fóta. 
- auka úthald til að vinna í vatni, hjá öllum. 

Passa alltaf upp á 
að öndun sé rétt. 

3.9- 
7.9 

2  - Skriðsund,stungur og rennsli. 
-Flugsund: hafmey með hendur, 
grunnæfingar. 

-bæta legu í öndun. Anda í 3 hverju. Ná höndum 
yfir yfirborð. Bæta veltu í öxlum. 
-Ormur, með hendur niður með síðu og fram. 
Ormur og önnur hendi í einu. 112. Flugsund.  

Flugsund: Byrja 
með hafmey 
+hendur. 

10.9-
14.9 

1  -Skólabaksund. Ná góðri kreppu og takti.  
(marvaði) 
-Baksund (froskalappir) Stungur og 
köfun.  

-Kúta á yngri og ná góðum fótatökum. Passa legu, 
höfuð uppúr. Skólabakhandartök og skriðfætur. 
-Fara vel yfir feril handa. Snúning í öxlum. Ná góðri 
veltu. Öxl undir höku. 

 
Marvaði hjá eldri. 

17.9-
21.9 

2  -Leikjatími 
-Bringusund og skólabaksund 

-Bjór. Hákarl, hvað er klukkan. Strútur.  
-Æfa fótartök. Bæta samhæfingu handa og fóta. 
Auka úthald. 

Muna eftir ýmsum 
þrautum í vatni. 

24.9-
28.9 

2  -Skriðsund og baksund.   (marvaði) 
-Skriðsund, baksund, bringusund og 
skólabaksund    

-Ýmsar æfingar með froskalappir til að bæta veltu á 
líkamanum. (öxl undir höku) 
-Auka úthald. Þol. 

Synda á hlið með 
froskalappir 
meðfram bökkum. 

1.10-
5.10 

1  -Stöðvaþjálfun yngri og eldir Tímatökur. -Hafmey, bringu fætur, kafa í gegnum gjarðir, 
Stunga og rennsli. (yngri)  
Tímatökur: 200 m.frjálst. 12 m. Skriðsund. 12 m. 
Bringusund og 24 m. Bringusund. 

 

8.10 -
12.10 

2  -Flugsund 
- Leikjatími 

-Ormur, með hendur niður með síðu og fram. 
Ormur og önnur hendi í einu. 112. Flugsund. 

Kafa eftir 
peningum. 

 

 

 

 



 

Samræmd markmið: 

Samræmd markmið í sundi fyrir 1. bekk eru: 
➢ Staðið í botni í grynnri hluta laugar og andað 

að sér, andlitið fært í kaf og andað frá sér. 
Endurtekið 10 sinnum. 

➢ Flot á bringu eða baki með eða án 
hjálpartækja. 

➢ Ganga með andlit í kafi 2,5 metra eða lengra. 
➢ Skriðsundsfótatök með eða án hjálpartækja.  
➢ Bringusundstök við bakka með eða án 

hjálpartækja. 
➢ Góð leikjavirkni. 

Samræmd markmið fyrir 2. bekk eru: 

➢ Marglyttuflot með því að rétta úr sér  

➢ 10 m. bringusund með eða án hjálpartækja 

➢ 10 m. skólabaksundsfótatök með eða án 

hjálpartækja 

➢ Spyrna frá bakka og renna með andlit í kafi, að 

lágmarki 2,5 metra 

➢ Hoppa af bakka í laug. 

➢ 8 m. skriðsundsfótatök armar teygðir fram. 

➢ Kafa eftir hlut. 

Samræmd markmið fyrir 3. bekk eru: 

➢ 12. m bringusund. 

➢ 12. m skólabaksund, með eða án hjálpartækja. 

➢ 8. m skriðsundsfótatök, andlit í kafi og armar 

teygðir fram. 

➢ 6. m baksund, með eða án hjálpartækja. 

➢ Köfun eftir hlut á 1 til 1,5 m dýpi. 

Samræmd markmið fyrir 4. bekk eru: 

➢ 25 m bringusund. 

➢ 15 m skólabaksund. 

➢ 12 m skriðsund. 

➢ 12 m baksund. 

➢ Flugsundsfótatök. 

➢ Stunga af bakka eða palli. 

 

Samræmd markmið fyrir 5. bekk eru: 

• 75 m bringusund, stílsund 

• 25 m skriðsund, stílsund 

• 25 m skólabaksund, stílsund 

• 25 m baksund, stílsund 

• Stunga og kafsund, stílsund 

• Troða marvaða í 30 sek 

• Björgunarsund án félaga  

• Flugsundsfótatök 

 

Samræmd markmið fyrir 6. bekk eru: 

• Bringusund, stílsund 

• Skriðsund, stílsund 

• Skólabaksund, stílsund 

• Baksund, stílsund 

• 8 m Kafsund   

• 15 m björgunarsund   

• 20 mín Þolsund 

• 25m skriðsund tímataka, lágmark 35 sek 

• 50m bringusund tímataka, lágmark 74 

sek. 

 

 

 


