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Kennari Ólafur H. Björnsson Sk.st. ÓLB

Í áfanganum verða íþróttagreinarnar “frjálsar íþróttir” og “fimleikar” auk annara íþróttagreina 
notaðar til þess að fjalla um og átta sig á mikilvægi góðrar samhæfingar og tækni. Farið verður 
í grunnæfingar í þessum íþróttagreinum og ætlast er til að nemendur öðlist ákveðna 
grunnfærni í greinunum. Farið verður í þjálfun barna í þessum greinum og mikilvægi þess að 
æfingar séu byggðar upp frá grunni. 
Farið verður vel í styrktarþjálfun, sérstaklega fyrir stuðningsvöðva líkamans, og liðleika og 
tekið fyrir mikilvægi þessara þátta fyrir góða samhæfingu og tækni í íþróttum. Farið verður í 
líkamlegar prófanir tvisvar á önninni þar sem eiginleikarnir samhæfing, styrkur og liðleiki verða 
prófaðir.

Gert er ráð fyrir að kennsla fari fram úti fyrstu vikurnar eða fram að viku 38. Nemendur skulu 
því hafa með sér útiföt þessar vikur. Mæting er samt sem áður í íþróttahöllinni.

Markmið
Nemendi:

• Taki þátt í fjölbreyttum æfingum/leikjum þar sem áherslan er á samhæfingu.
• Öðlist ákveðna grunnfærni í íþróttagreinunum
• Öðlist þekkingu á mikilvægi styrktarþjálfunar og liðleikaþjálfunar fyrir 

samhæfingu/tækni
• Taki þátt í fjölbreyttum styrktaræfingu sérstaklega fyrir „stuðningsvöðva“ líkamans
• Taki þátt í líkamlegum prófunum (styrkur, liðleiki, samhæfing)
• Öðlist þekkingu á þjálfun barna hvað varðar grunnþjálfun
• Læri að skipuleggja þjálfun fyrir börn og unglinga

Tegund Námsgögn (nafn bókar og nánari lýsing á gögnum)

Bækur Engar

Ljósrit 
(afhent)

Nokkur ljósrit verða afhent á önninni

Verklegar 
æfingar

Áfanginn byggir að mestu leiti á verklegum æfingum

Námsmat Vægi

Mæting 40 %

Vinnusemi 30 %

Verkefni og geta 30 %
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Vika Námsefni (verklegt)

35 Kennsluáætlun. Farið yfir fyrirkomulag áfangans. Æfing í sal.

36 Samhæfing  Ýmsar íþróttir ÚTI

37 Samhæfing  Ýmsar íþróttir ÚTI

38 Samhæfing – stuðningsvöðvar líkamans - liðleiki

39 Samhæfing – stuðningsvöðvar líkamans - liðleiki

40 Prófanir: samhæfing – styrkur - liðleiki

41 Samhæfing – styrkur/liðleiki - “fimleikar”

42 Samhæfing – styrkur/liðleiki - “fimleikar”

43 Nemendaverkefni

44 Nemendaverkefni

45 Frjálsar íþróttir.

46 Frjálsar íþróttir.

47 Prófanir: samhæfing – styrkur - liðleiki

48 Til ráðstöfunar

Dagsetning:
___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils

Rekstrarhandbók 09: Kennsluáætlanir Prent. dags.: 28.08.2009


	Tegund
	Bækur


