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Íþróttir 4.bekkur
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Lýsing

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

Markmið:

Að nemendur hafi:

 fengið kennslu í undirstöðuatriðum í sem flestum íþróttagreinum sem eru stundaðar hér á landi.

 fengið tækifæri til að glíma við samsettar æfingar sem viðhalda og bæta samhæfingu hreyfinga.

 leyst af hendi verkefni sem viðhalda og bæta þol, kraft, hraða og liðleika.

 lært að bera virðingu fyrir þörfum annarra og mismunandi getu félaga sinna.

 kynnst mikilvægi samvinnu í íþróttum og leikjum.

Námsefni:

Leikir, stöðvaþjálfun og helstu bolta og íþróttagreinar sem eru stundaðar á landinu. Nauðsynlegt er á þessum aldri að huga 
að sérstöðu kynjanna, áhugasviði þeirra og hæfileikum.

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:

Nemendur taka stöðluð próf í spretti, liðleika, þoli og langstökki. Einnig er tekið tillit til virkni nemanda í tímum, færni og 
viðhorfs
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

Sel - íþróttir 4.bekkur 2018-2019 - Líkamsvitund, leikni og afkastageta

 Gert æfingar sem reyna á loftháðþol. 

 Sýnt leikni í nokkrum mismunandi íþróttagreinum.

 Gert æfingar sem reyna á styrk og stöðugleika útlima og bols. 

 Tekið þátt í stöðluðum prófum til að meta þrek og hreysti, lipurð og samhæfingu. 

 Gert flóknar samsettar æfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu. 

Sel - íþróttir 4.bekkur 2018-2019 - Félagslegir þættir

 Sýnt virðingu og góða framkomu hvort sem leikur vinnst eða tapast. Jafnframt viðhaft jákvæð og árangursrík 
samskipti til að efla liðsanda. 

Sel - íþróttir 4.bekkur 2018-2019 - Heilsa og efling þekkingar

 Synt sporðtök, bringusund, skólabaksund, baksund og skriðsund með eða án hjálpartækja stuttar vegalengdir.Kafað, 
velt sér af kvið á bak og öfugt og tekið þátt í leikjum í vatni.

KENNSLUSKIPULAG

 Langstökk án atrenu

 Liðleiki

 PIP test

 Snerpa


