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                         Sund 5.- 7. bekkur 

 

1 kennslustund á viku á alla nemendur í 2. – 10. bekk. Kennarar Ragna Dögg Ólafsdóttir og Guðlaug Stefanía 

Freysteinsdóttir 

Vinnulag: 

Í kennslustundum er lögð áhersla á allir taki þátt. Að koma til móts við hvern og einn og gefa honum verkefni við 

hæfi. Að nemendur sýni samnemendum og kennara virðingu. Að nemendur upplifi sund á jákvæðan hátt.  

 

Námsmat:  

Símat og próf.   
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Tímabil Hæfniviðmið Kennsluhættir/leiðir 
 
 
 
 

Ágúst 
 
 
 

Nemandi:  
 

- Gert æfingar sem reyna á loftháðþol 
 

- Gert sér grein fyrir gildi heilbrigðs lífernis fyrir starfsemi 
líkamans og mikilvægi hreinlætis í tengslum við íþróttir og 
sundiðkun 

 
- Gert sér grein fyrir mikilvægi öryggis- og umgengnisregla 

og tekið ákvarðanir á þeim grunni. 
 

 
- Nemendur fræddir um mikilvægi þess 

að vera vel syndur og mikilvægi þess 
að kunna að bjarga öðrum. Fara yfir 
hversu góð hreyfing sund er með 
lágmark álag á alla liði, hversu gott það 
sé að nýta sundið ef fólk á við meiðsli 
að stríða og þegar fólk eldist. Fræða 
nemendur um mikilvægi hreinlætis í 
tengslum við sundiðkun. Farið yfir 
umgengi- og öryggisreglur. Ekki ýta 
öðrum nemenda í kaf, fara upp úr 
þegar kennari segir að kennslustund 
sé lokið, stungur ekki leyfilegar nema í 
djúpu lauginni með leyfi kennara, ef 
nemandi fær skurð eða blóðnasir þarf 
hann að fara samstundis upp úr osfrv. 

 
- Ýmsir leikir, létt sund, geta kortlögð 

 
 

 
 
 

September 
 
 
 
  

 
- Sýnt virðingu og góða framkomu hvort sem leikur vinnst 

eða tapast. Jafnframt viðhaft jákvæð og árangursrík 
samskipti til að efla liðsanda. 
 

- Skýrt mikilvægi þess að hafa leikreglur, farið eftir þeim 
bæði í hóp- og einstaklingsíþrótt. 
 

- Gert flóknar samsettar æfingar sem reyna á lipurð og 
samhæfingu 

 
- Fara yfir hvernig við viljum hafa 

tímana, mikilvægi þessa að koma fram 
við aðra af virðingu, vera jákvæð og 
hvetjandi.  
 

- Útskýra fyrir þeim af hverju það eru 
reglur í leikjum og íþróttum og af hverju 
það sé mikilvægt að fara eftir 
reglunum.  
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- Synda bringusund, skriðsund, baksund 

og flugsundsfótatök með eða án 
hjálpartækja. 
 
 

 
 
 

Nóvember 
 
 
 
 

 
- Notað hugtök sem tengjast sundiðkun og íþróttum 

 
- Gert flóknar samsettar æfingar sem reyna á lipurð og 

samhæfingu 
 

- Gert æfingar sem reyna á loftháðþol 

 

 
- Fara yfir skipulagshugtök í 

sundkennslu eins og að synda eftir 
brautum, synda hægra megin við 
dökku línurnar, einn í einu osfrv. Gæta 
þess að allir skilji hugtök eins og 
tímataka, sprettir, ferðir, köfun, 
sporður, fótatök, handatök, öndun, 
taktur osfrv.  
 

- Synda bringusund, skriðsund, baksund 
og flugsundsfótatök með eða án 
hjálpartækja. 

 

 
 
 
 

Desember 
 
 

 
- Tekið þátt í stöðluðum prófum til að meta þrek og hreysti, 

lipurð og samhæfingu. 
 

- Synt viðstöðulaust baksund, skriðsund og kafsund 8 m 
auk þess að stinga sér af bakka. 

 
 
 

Námsmat og jólafjör 
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Janúar 

 
- Nýtt niðurstöður prófa til að setja sér skammtíma- og 

langtímamarkmið í íþróttum og heilsurækt og unnið að 
þeim. 
 

- Gert flóknar samsettar æfingar sem reyna á lipurð og 
samhæfingu 
 

 
- Fara yfir það í hverju hver og einn þarf 

að bæta sig og hjálpa þeim að finna út 
hvað þau þurfa að leggja áherslu á til 
að ná bættum árangri.  

 
- Synda bringusund, skriðsund, baksund 

og flugsundsfótatök með eða án 
hjálpartækja. 

 
 
 
 

Febrúar 

 
- Geta bjargað jafningja á sundi stutta sundleið. 

 
- Gert æfingar sem reyna á loftháðþol 

 
- Björgunarsund 

 
- Leysitök 

 
- Marvaði 

 
- Synda bringusund, skriðsund, baksund 

og flugsundsfótatök með eða án 
hjálpartækja. 
 

 
 
 

Mars 

 
- Gert flóknar samsettar æfingar sem reyna á lipurð og 

samhæfingu 
 

- Gert æfingar sem reyna á loftháðþol 

 
- Synda bringusund, skriðsund, baksund 

og flugsundsfótatök með eða án 
hjálpartækja. 

 
- Leikir 
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Apríl 

 
- Tekið þátt í stöðluðum prófum til að meta þrek og hreysti, 

lipurð og samhæfingu. 
 

- Synt viðstöðulaust baksund, skriðsund og kafsund 8 m 
auk þess að stinga sér af bakka. 

 

 
Námsmat og leikir 

5. sundstig 
a) 75 metra bringusund 
b) 25 metra skólabaksund 
c) 25 metra skriðsund með sundfit 
d) 12 metra baksund 
e) stunga af bakka 
f) hlutur sóttur á 1-2 metra dýpi eftir 3ja metra 
kafsund 
g) Troða marvaða í 20-30 sekúndur 
h) 10 metra flugsundsfótatök með eða án 
hjálpartækja 
i) sund í fötum 
 
6. sundstig 
a) 200 metra viðstöðulaust bringusund 
b) 50 metra skólabaksund 
c) 25 metra skriðsund 
d) 25 metra baksund 
e) 25 metra bringusund á tíma. Lágmark 35 
sek 
f) 15 metra björgunarsund 
(skólabaksundsfótat.) 
g) 8 metra kafsund 
h) 10 metra flugsund með eða án hjálpartækja 
 
7. sundstig 
a) 300 metra bringusund, synt innan 10 mín 
b) 50 metra skólabaksund, stílsund 
c) 15 metra björgunarsund með jafningja 
d) 8 metra kafsund, stílsund 
e) Val: 50 metra bringusund á tíma (lágmark) 
eða 25 metra skriðsund á tíma. 
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 f) 3 leysitök: grip um báða úlnliði – gripið um 
framhandlegg með báðum höndum – grip um 
hálsinn framan frá.  
 

 
 
 

Maí 

  
 
 

Sundkennslu lokið. Sundnámskeið  
hjá 1. bekk hefst 


