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Engidalsskóli 

 

 

Kennsluáætlun 

 

Íþróttir 1.bekkur 

tímar á viku: 2 

 

 Kennarar: Þrándur Sigurðsson Veturinn 2020 - 2021 

 

Tegund Námsgögn 

Bækur   

Myndbönd  

Ljósrit   

 

Annað Lýsing 

Kennslu- 
fyrirkomulag 

 

Öll kennsla fer fram í íþróttasal skólans nema á vordögum (ca miðjan maí) færum 
við íþróttirnar út í nærumhverfi skólans 

 

 

 

Vika/ 

dagar 

Námsefni - viðfangsefni  

27.ág. – 11. Sep. Smáleikir –  hlaupa- og 

knattleikir. 

Hlaupaleikir, dans – og söngvaleikir. stöðvaþjálfun. 

Skotboltaleikir. 

14.sept – 02.okt. Knattaðlögun - 

hlaupaleikir 

Grunnæfingar með mismunandi knöttum, skotbolti, 

bandy og ýmsir aðrir knattleikir. 

05. okt. – 23. okt. Stöðvahringir með 

áherslu á styrk og lipurð. 

Fimleikaæfingar, frjálsíþróttaæfingar, hlaupaleikir, 

smáleikir. Skotboltaleikir, leikir og æfingar með 

ýmsum smááhöldum 

26.okt. – 20. nóv. Fimleikar – smáleikir - 

hlaupaleikir 

Veltur, höfuðstaða, handstaða, handahlaup, 

þrekæfingar, stöðvaþjálfun,  skotleikir, knattleikir, 

hlaupaleikir 

23.nóv. – 18.des. Frjálsíþróttir - smáleikir Grunnæfingar með mismunandi áhöldum. 

Langstökk, spretthlaup, hindrunarrhlaup, boðhlaup, 

viðbragðsleikir, leikrænar æfingar, hlaupaleikir. 

 21.des – 03.jan  Jólafrí   

      

 

04.jan. – 15.jan. Knattaðlögun Grunnæfingar með mismunandi knöttum, skotbolti, 

bandy og ýmsir aðrir knattleikir. 
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18.jan. – 05.feb. Smáleikir – fimleikar – 

hlaupa- og knattleikir. 

Hlaupaleikir, dans – og söngvaleikir. Veltur, 

höfuðstaða, handstaða, handahlaup, þrekæfingar, 

stöðvaþjálfun. Skotboltaleikir. 

08.feb. – 26.feb Frjálsíþróttir – Smáleikir - 

skotboltaleikir 

Grunnæfingar með mismunandi áhöldum, 

langstökk,  spretthlaup, hindrunarhlaup, 

hlaupaleikir, boðhlaup, viðbragðsleikir, 

leikrænaræfingar, skotboltaleikir. 

1.mar – 12.mar. Knattleikir Grunnæfingar með mismunandi knöttum, skotbolti, 

bandy og ýmsir aðrir knattleikir. 

 15.mar. – 26.mar. Smáleikir, hlaupaleikir, 

boltaleikir, 
Hlaupaleikir, viðbragðsleikir, eltingarleikir, 

knattleikir. Söng- og dansleikir, slökunarleikir. 

29.mar. – 05.apr PÁSKAFRÍ  

06.apr – 23. apr Fimleikar – smáleikir – 

hlaupaleikir, stöðvahringir 

Veltur, höfuðstaða, handstaða, handahlaup, 

þrekæfingar, stöðvaþjálfun,  skotleikir, knattleikir, 

hlaupaleikir 

26. apr – 14. maí Smáleikir – hlaupa- og 

knattleikir. 
Hlaupaleikir, dans – og söngvaleikir, stöðvaþjálfun. 

Skotboltaleikir. 

17. maí ---- Útiíþróttir Útihlaup ,hlaupaleikir, viðbragðsleikir, eltingarleikir, 

knattleikir. 

9. júní Íþróttadagur  

 

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar 
 

 

 

Námsmat Lýsing Vægi 

Tekið jafnt og þétt 
yfir veturinn 

Hreyfifærnipróf:  

         Kollhnís 
         Sippa x 5 
         Hlaup milli keila 12m í 60 sek– búa til skala 
         Öfug handstaða við vegg/rimla – halda 

stöðunni í 5 sek 
         Grípa baunapoka x5 
         Rúlla bolta milli tveggja stanga með 40 sm 

bil á milli úr 2 m fjarlægð. 
Vinnusemi - nemendur skilji mikilvægi góðrar 
ástundunar, góðrar framkomu, sjálfsaga, samvinnu og 
tillitsemi í tengslum við góðan árangur í íþróttum. 

Leikni - þekki ýmis hugtök sem notuð eru í 
skólaíþróttum og farið eftir leikreglum. 

 

 

 


