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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 kost á að viðhalda áunninni tækni íþróttagreina.

 lært rétta líkamsbeitingu og öðlast skilning á mikilvægi réttrar líkamsbeitingar.

 auki vitund sína varðandi eigin heilsu og heilbrigðra lífshátta.

 fengið reynslu í að vinna í misstórum hópum þar sem reynir á þolinmæði, tillitsemi og umburðarlyndi.

 verið virkir þátttakendur í íþróttatímum.

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 grófog 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. Gefið er einkunn í bókstöfum.
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 Gert æfingar sem reyna á loftháð og loftfirrt þol.

 Þátt í tekið hópíþróttum, einstaklingsíþróttum og heilsu- rækt innan og utan skólans.

 Sýnt leikni og synt viðstöðulaust í bringusundi, baksundi, skriðsundi, flugsundi og kafsundi auk þess að geta troðið 
marvaða.

 Sýnt og framkvæmt styrktaræfingar sem reyna á hámarksgetu og úthald í kyrrstöðu og hreyfingu.

 Skilið mikilvægi virðingar og góðrar framkomu til að efla liðsandann og skilið mikilvægi góðrar ástundunar, sjálfsaga, 
sjálfstæðra vinnubragða, samvinnu og tillitsemi í tengslum við góðan árangur í íþróttum.

 Nýtt sér stöðluð próf til að meta þrek og hreysti, lipurð og samhæfingu.

 Gert liðleikaæfingar sem reyna á hreyfivídd og hreyfigetu, sýnt útfærslu flókinna hreyfinga þannig að þær renni vel 
saman, gert rytmískar æfingar og fylgt takti.
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