
 

 
Fag: sund  
Bekkur: 3.- 4.b 
Kennarar: Eliths Freyr Heimisson 
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Vika  Viðfangsefni Kennsluaðferðir  verkefni Hæfniviðmið Námsmat  

15.-18. ágúst Staðan tekin. 
 
Reglur sem gilda á 
sundstað (þetta er 
ítrekað í hverjum 
sundtíma) 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Allar sundaðferðir 
skoðaðar 
 
Lega í vatni skoðuð 

Getur gert 
marglyttuflot með því 
að rétta úr sér 
 
10-25 metra 
bringusund án 
hjálpartækja 
 
10-15 metra 
skólabaksund án 
hjálpartækja 
 
10-25 metra skriðsund 
án hjálparækja 
 
12 meta baksund án 
hjálpartækja (4 bekkur) 
 
Spyrnir frá bakka og 
rennir sér með andlit í 
kafi. (þetta er ítrekað í 
hverjum tíma) 
 
Stingur sér  úr 
kroppsstöðu af bakka. 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 



 

 
Fag: sund  
Bekkur: 3.- 4.b 
Kennarar: Eliths Freyr Heimisson 
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22.-25. ágúst Bringusund 
 
Skriðsund 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusund 
 
Skriðsund 

10-25 metra 
bringusund án 
hjálpartækja 
 
10-25 metra skriðsund 
án hjálparækja 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 

28. ágúst - 1. sept. Bringusund 
 
Skriðsund 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusund 
 
Skriðsund 

10-25 metra 
bringusund án 
hjálpartækja 
 
10-25 metra skriðsund 
án hjálparækja 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 

4. – 8. sept. Bringusund 
 
Skriðsund 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusund 
 
Skriðsund 

10-25 metra 
bringusund án 
hjálpartækja 
 
10-25 metra skriðsund 
án hjálparækja 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 

11.-15. sept. Bringusund 
 
Skriðsund 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusund 
 
Skriðsund 

10-25 metra 
bringusund án 
hjálpartækja 
 
10-15 metra 
skólabaksund án 
hjálpartækja 
 

Náð eða er að vinna að 



 

 
Fag: sund  
Bekkur: 3.- 4.b 
Kennarar: Eliths Freyr Heimisson 
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10-25 metra skriðsund 
án hjálparækja 
 
12 metra baksund án 
hjálpartækja (4 bekkur) 

18.-22. sept. Bringusund 
 
Skólabaksund 
 
Skriðsund 
 
Baksund 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusund 
 
Skólabaksund 
 
Skriðsund 
 
Baksund 

10-25 metra 
bringusund án 
hjálpartækja 
 
10-15 metra 
skólabaksund án 
hjálpartækja 
 
10-25 metra skriðsund 
án hjálparækja 
 
12 metra baksund án 
hjálpartækja (4 bekkur) 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 

25.-29. sept. Bringusund 
 
Skólabaksund 
 
Skriðsund 
 
Baksund 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusund 
 
Skólabaksund 
 
Skriðsund 
 
Baksund 

10-25 metra 
bringusund án 
hjálpartækja 
 
10-15 metra 
skólabaksund án 
hjálpartækja 
 

Náð eða er að vinna að 



 

 
Fag: sund  
Bekkur: 3.- 4.b 
Kennarar: Eliths Freyr Heimisson 
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10-25 metra skriðsund 
án hjálparækja 
 
12 metra baksund án 
hjálpartækja (4 bekkur) 

2.-6. okt. Bringusund 
 
Skólabaksund 
 
Skriðsund 
 
Baksund 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusund 
 
Skólabaksund 
 
Skriðsund 
 
Baksund 

10-25 metra 
bringusund án 
hjálpartækja 
 
10-15 metra 
skólabaksund án 
hjálpartækja 
 
10-25 metra skriðsund 
án hjálparækja 
 
12 metra baksund án 
hjálpartækja (4 bekkur) 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 

9.-13. okt. Bringusund 
 
Skólabaksund 
 
Skriðsund 
 
Baksund 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusund 
 
Skólabaksund 
 
Skriðsund 
 
Baksund 

10-15 metra 
skólabaksund án 
hjálpartækja 
 
12 metra baksund án 
hjálpartækja (4 bekkur) 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 



 

 
Fag: sund  
Bekkur: 3.- 4.b 
Kennarar: Eliths Freyr Heimisson 
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16.-18. okt. Bringusund 
 
Skólabaksund 
 
Skriðsund 
 
Baksund 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

 10-15 metra 
skólabaksund án 
hjálpartækja 
 
12 metra baksund án 
hjálpartækja (4 bekkur) 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 

23.-27. okt. Bringusund 
 
Skólabaksund 
 
Skriðsund 
 
Baksund 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Skólabaksund 
 
Baksund 

10-15 metra 
skólabaksund án 
hjálpartækja 
 
12 metra baksund án 
hjálpartækja (4 bekkur) 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 

30. okt. – 3. nóv. Bringusund 
 
Skólabaksund 
 
Skriðsund 
 
Baksund 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusund 
 
Skólabaksund 
 
Skriðsund 
 
Baksund 

10-25 metra 
bringusund án 
hjálpartækja 
 
10-15 metra 
skólabaksund án 
hjálpartækja 
 
10-25 metra skriðsund 
án hjálparækja 
 
12 metra baksund án 
hjálpartækja (4 bekkur) 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 



 

 
Fag: sund  
Bekkur: 3.- 4.b 
Kennarar: Eliths Freyr Heimisson 
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6.-10. nóv. Bringusund 
 
Skólabaksund 
 
Skriðsund 
 
Baksund 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusund 
 
Skólabaksund 
 
Skriðsund 
 
Baksund 

10-25 metra 
bringusund án 
hjálpartækja 
 
10-15 metra 
skólabaksund án 
hjálpartækja 
 
10-25 metra skriðsund 
án hjálparækja 
 
12 metra baksund án 
hjálpartækja (4 bekkur) 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 

13.-17. nóv. Bringusund 
 
Skólabaksund 
 
Skriðsund 
 
Baksund 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusund 
 
Skólabaksund 
 
Skriðsund 
 
Baksund 

10-25 metra 
bringusund án 
hjálpartækja 
 
10-15 metra 
skólabaksund án 
hjálpartækja 
 
10-25 metra skriðsund 
án hjálparækja 
 
12 metra baksund án 
hjálpartækja (4 bekkur) 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 



 

 
Fag: sund  
Bekkur: 3.- 4.b 
Kennarar: Eliths Freyr Heimisson 
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20.-24. nóv. Bringusund 
 
Skólabaksund 
 
Skriðsund 
 
Baksund 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusund 
 
Skólabaksund 
 
Skriðsund 
 
Baksund 

10-25 metra 
bringusund án 
hjálpartækja 
 
10-15 metra 
skólabaksund án 
hjálpartækja 
 
10-25 metra skriðsund 
án hjálparækja 
 
12 metra baksund án 
hjálpartækja (4 bekkur) 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 

27. nóv.-1. des. Bringusund 
 
Skólabaksund 
 
Skriðsund 
 
Baksund 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusund 
 
Skólabaksund 
 
Skriðsund 
 
Baksund 

10-25 metra 
bringusund án 
hjálpartækja 
 
10-15 metra 
skólabaksund án 
hjálpartækja 
 
10-25 metra skriðsund 
án hjálparækja 
 
12 metra baksund án 
hjálpartækja (4 bekkur) 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 



 

 
Fag: sund  
Bekkur: 3.- 4.b 
Kennarar: Eliths Freyr Heimisson 
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4.-8. des. Bringusund 
 
Skólabaksund 
 
Skriðsund 
 
Baksund 

Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Bringusund 
 
Skólabaksund 
 
Skriðsund 
 
Baksund 

10-25 metra 
bringusund án 
hjálpartækja 
 
10-15 metra 
skólabaksund án 
hjálpartækja 
 
10-25 metra skriðsund 
án hjálparækja 
 
12 metra baksund án 
hjálpartækja (4 bekkur) 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 

11.-15. des. Leiktími Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Frjáls leikur Fer eftir reglum á 
sundstað 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 

18.-20. des. Leiktími Sýnikennsla og 
verklegar æfingar 

Frjáls leikur Fer eftir reglum á 
sundstað 

Símat yfir önnina, náð 
eða vinnur að 

      

      

 


