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Lýsing

Leitast verður við að þjálfa nemenur í leikjum og markvissum æfingum, sem stuðla að eflingu skynfæra líkamans og styrkja 
gróf -og fínhreyfingar. Lögð er áhersla á að nemendur styrki sjálfsmynd sína, öðlist jákvætt viðhorf til hreyfingar og auki færni 
í samskiptum. 

Markmið:

Að nemendur þjálfast í grunnhreyfingum eins og að hlaupa, ganga, skríða, hoppa, stökkva, klifra, hanga, kasta, grípa, rekja og 
rúlla bolta.Einnig að nemendur kynnist helstu samskiptareglum sem í gildi eru, fengið þjálfun í að umgangast áhöld og tæki á 
öruggan hátt. Nemendur öðlist jákvætt viðhorf til hreyfingar og að sjálfsmynd þeirra eflist með þátttöku í leikjum og 
fjölbreyttri hreyfingu  Unnið er samkvæmt hæfniviðmiðum aðalnámskrár grunnskóla, 2013.

Námsefni:

Leikir, stöðvaþjálfun og helstu boltagreinar.

Kennsluaðferðir:

Leikir og markvissar æfingar, sem stuðla að eflingu skynfæra líkamans og styrkja gróf- og fínhreyfingar. Innlögn kennara, 
sýnikennsla, uppgötvun nemenda og frjáls leikur.

Námsmat:

Tekið er tillit til virkni nemenda í tímum, getu þeirra, hegðunar og framfara.
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

Sel - íþróttir 2.bekkur 2017-2018 - Félagslegir þættir

 Hegðun og samskipti í kennslustund

SEL íþróttir 1-3. bekkur  2018-2019 - Líkamsvitund, leikni og afkastageta

 Gert æfingar sem reyna á þol. 

 Sýnt nokkra boltafærni og tekið þátt í nokkrum mismunandi boltaleikjum.

 Sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu. 

 Kafað, velt sér af kvið á bak og öfugt og tekið þátt í leikjum í vatni. 

Skólaíþróttir fyrir 1.-4. bekk - Líkamsvitund, leikni og afkastageta

 Kafað, velt sér af kvið á bak og öfugt og tekið þátt í leikjum í vatni. 

KENNSLUSKIPULAG

 100m hlaup 

Nemandi hleypur fimm 20m ferðir án þess að stoppa. 

 Boltafærni 

Nemendur rekja bolta í gegnum fimm keilur. Einnig á nemandi að grípa tvær sendingar, ein frá gólfi og ein beint á 
þau.  

 Sipp 

Nemandi sippar 10 sinnum, jafnfætis.


