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Vika  Viðfangsefni Kennsluaðferðir  verkefni Hæfniviðmið Námsmat  

15.-18. ágúst Staðan tekin. Leikir. 
Bringusunds fótatök 
með kút og kork. 
 
Að kenna reglur á 
sundstað (þetta er 
ítrekað í hverjum tíma) 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Leikir, bringusund Fer eftir reglum á 
sundstað  
 
Stendur í botni og 
andar að sér, andlit fer 
í kaf og andar frá sér. 
Endurtekið 10 sinnum 
 
Flotið á baki og bringu 
með eða án 
hjálpartækja 
 
Setja andlit í kaf og 
ganga 2,5 metra eða 
lengra. 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að  

22.-25. ágúst Bringusunds fótatök Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusunds fótatök 
við bakka og út í laug 

Fer eftir reglur á 
sundstað  
 
Getur gert bringusunds 
fótatök við bakka og í 
laug með eða án 
hjálpartækja 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 

28. ágúst - 1. sept. Bringusunds fótatök Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusunds fótatök 
við bakka og út í laug 

Fer eftir reglur á 
sundstað  
 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 
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Getur gert bringusunds 
fótatök við bakka og í 
laug með eða án 
hjálpartækja 

4. – 8. sept. Bringusunds fótatök og 
skriðsunds fótatök 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusunds fótatök 
við bakka og út í laug 
 
Skriðsundsfótatök út í 
laug 
 

Fer eftir reglum á 
sundstað  
 
Getur gert bringusunds 
fótatök við bakka og í 
laug með eða án 
hjálpartækja  
 
Getur gert 
skriðsundsfótatök við 
bakka og í laug með 
eða án hjálpartækja 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 

11.-15. sept. Bringusunds fótatök og 
skriðsunds fótatök 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusunds fótatök 
við bakka og út í laug 
 
Skriðsundsfótatök út í 
laug 
 

Getur gert bringusunds 
fótatök við bakka og í 
laug með eða án 
hjálpartækja  
 
Getur gert 
skriðsundsfótatök við 
bakka og í laug með 
eða án hjálpartækja 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 

18.-22. sept. Bringusunds fótatök og 
skriðsunds fótatök 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusunds fótatök 
við bakka og út í laug 

Fer eftir reglum á 
sundstað  

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 
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Skriðsundsfótatök út í 
laug 
 

 
Getur gert bringusunds 
fótatök við bakka og í 
laug með eða án 
hjálpartækja  
 
Getur gert 
skriðsundsfótatök við 
bakka og í laug með 
eða án hjálpartækja 

25.-29. sept. Bringusunds fótatök og 
skriðsunds fótatök 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusunds fótatök 
við bakka og út í laug 
 
Skriðsundsfótatök út í 
laug 
 

Fer eftir reglur á 
sundstað  
 
Getur gert bringusunds 
fótatök við bakka og í 
laug með eða án 
hjálpartækja  
 
Getur gert 
skriðsundsfótatök við 
bakka og í laug með 
eða án hjálpartækja 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 

2.-6. okt. Bringusunds fótatök og 
skriðsunds fótatök 
 
Skólabaksunds fótatök 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusunds fótatök 
við bakka og út í laug 
 
Skriðsundsfótatök út í 
laug 

Fer eftir reglur á 
sundstað  
 
Getur gert bringusunds 
fótatök við bakka og í 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 
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Skólabaksundsfótatök 
út í laug 

laug með eða án 
hjálpartækja  
 
Getur gert 
skriðsundsfótatök við 
bakka og í laug með 
eða án hjálpartækja 
 
Getur gert 
skólabaksundsfótatök 
með eða án 
hjálpartækja við bakka 
eða í laug. 

9.-13. okt. Bringusunds fótatök og 
skriðsunds fótatök 
 
Skólabaksunds fótatök 

Sýnikennsla og 
verklegaræfingar 

Bringusunds fótatök 
við bakka og út í laug 
 
Skriðsundsfótatök út í 
laug 
 
 
Skólabaksundsfótatök 
út í laug 

Getur gert bringusunds 
fótatök við bakka og í 
laug með eða án 
hjálpartækja  
 
Getur gert 
skriðsundsfótatök við 
bakka og í laug með 
eða án hjálpartækja 
 
Getur gert 
skólabaksundsfótatök 
með eða án 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 
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hjálpartækja við bakka 
eða í laug. 

16.-18. okt. Staðan tekin á:  
Bringusunds fótatökum  
Skriðsunds fótatökum 
Skólabaksunds fótatök 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusunds fótatök út 
í laug 
 
Skriðsundsfótatök út í 
laug 
 
Skólabaksundsfótatök 
út í laug 

Fer eftir reglur á 
sundstað  
 
Getur gert bringusunds 
fótatök við bakka og í 
laug með eða án 
hjálpartækja  
 
Getur gert 
skriðsundsfótatök við 
bakka og í laug með 
eða án hjálpartækja 
 
Getur gert 
skólabaksundsfótatök 
með eða án 
hjálpartækja við bakka 
eða í laug. 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 

23.-27. okt. Bringusunds fótatök og 
skriðsunds fótatök 
 
Skólabaksunds fótatök 

Sýnikennsla og 
verklegaræfingar 

Bringusunds fótatök 
við bakka og út í laug 
 
Skriðsundsfótatök út í 
laug 
 

Fer eftir reglur á 
sundstað  
 
Getur gert bringusunds 
fótatök við bakka og í 
laug með eða án 
hjálpartækja  

Náð eða vinnur að 
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Skólabaksundsfótatök 
út í laug 

 
Getur gert 
skriðsundsfótatök við 
bakka og í laug með 
eða án hjálpartækja 
 
Getur gert 
skólabaksundsfótatök 
með eða án 
hjálpartækja við bakka 
eða í laug. 

30. okt. – 3. nóv. Bringusunds fótatök og 
skriðsunds fótatök 
 
Skólabaksunds fótatök 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusunds fótatök 
við bakka og út í laug 
 
Skriðsundsfótatök út í 
laug 
 
 
Skólabaksundsfótatök 
út í laug 

Fer eftir reglur á 
sundstað  
 
Getur gert bringusunds 
fótatök við bakka og í 
laug með eða án 
hjálpartækja  
 
Getur gert 
skriðsundsfótatök við 
bakka og í laug með 
eða án hjálpartækja 
 
Getur gert 
skólabaksundsfótatök 
með eða án 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 
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hjálpartækja við bakka 
eða í laug. 

6.-10. nóv. Bringusunds fótatök og 
skriðsunds fótatök 
 
Skólabaksunds fótatök 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusunds fótatök 
við bakka og út í laug 
 
Skriðsundsfótatök út í 
laug 
 
Skólabaksundsfótatök 
út í laug 

Fer eftir reglum á 
sundstað  
 
Getur gert bringusunds 
fótatök við bakka og í 
laug með eða án 
hjálpartækja  
 
Getur gert 
skriðsundsfótatök við 
bakka og í laug með 
eða án hjálpartækja 
 
Getur gert 
skólabaksundsfótatök 
með eða án 
hjálpartækja við bakka 
eða í laug. 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 

13.-17. nóv. Bringusunds fótatök og 
skriðsunds fótatök 
 
Skólabaksunds fótatök 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusunds fótatök 
við bakka og út í laug 
 
Skriðsundsfótatök út í 
laug 
 

Fer eftir reglum á 
sundstað  
 
Getur gert bringusunds 
fótatök við bakka og í 
laug með eða án 
hjálpartækja  

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 
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Skólabaksundsfótatök 
út í laug 

 
Getur gert 
skriðsundsfótatök við 
bakka og í laug með 
eða án hjálpartækja 
 
Getur gert 
skólabaksundsfótatök 
með eða án 
hjálpartækja við bakka 
eða í laug. 

20.-24. nóv. Bringusunds fótatök og 
skriðsunds fótatök 
 
Skólabaksunds fótatök 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusunds fótatök 
við bakka og út í laug 
 
Skriðsundsfótatök út í 
laug 
 
Skólabaksundsfótatök 
út í laug 

Getur gert bringusunds 
fótatök við bakka og í 
laug með eða án 
hjálpartækja  
 
Getur gert 
skriðsundsfótatök við 
bakka og í laug með 
eða án hjálpartækja 
 
Getur gert 
skólabaksundsfótatök 
með eða án 
hjálpartækja við bakka 
eða í laug. 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 
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27. nóv.-1. des. Bringusunds fótatök og 
skriðsunds fótatök 
 
Skólabaksunds fótatök 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusunds fótatök 
við bakka og út í laug 
 
Skriðsundsfótatök út í 
laug 
 
Skólabaksundsfótatök 
út í laug 

Fer eftir reglum á 
sundstað  
 
Getur gert bringusunds 
fótatök við bakka og í 
laug með eða án 
hjálpartækja  
 
Getur gert 
skriðsundsfótatök við 
bakka og í laug með 
eða án hjálpartækja 
 
Getur gert 
skólabaksundsfótatök 
með eða án 
hjálpartækja við bakka 
eða í laug. 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 

4.-8. des. Bringusunds fótatök og 
skriðsunds fótatök 
 
Skólabaksunds fótatök 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusunds fótatök 
við bakka og út í laug 
 
Skriðsundsfótatök út í 
laug 
 
Skólabaksundsfótatök 
út í laug 

Fer eftir reglur á 
sundstað  
 
Getur gert bringusunds 
fótatök við bakka og í 
laug með eða án 
hjálpartækja  
 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 
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Getur gert 
skriðsundsfótatök við 
bakka og í laug með 
eða án hjálpartækja 
 
Getur gert 
skólabaksundsfótatök 
með eða án 
hjálpartækja við bakka 
eða í laug. 

11.-15. des. Leiktími Sýnikennsla Frjáls leikur Fer eftir reglum á 
sundstað 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 

18.-20. des. Leiktími Sýnikennsla Frjáls leikur Fer eftir reglum á 
sundstað 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 

      

      
 


