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Víðistaðaskóli 

 

 

Kennsluáætlun 

 

Sund 10. bekkir 

tímar á viku: 1 

 

 Kennarar:  Hreiðar Gíslason / Ragnheiður 
Ólafsdóttir  

Veturinn 2019 - 2020 

 

Tegund Námsgögn 

Bækur   

Myndbönd  

Ljósrit   

 

Annað Lýsing 

Kennslu- 
fyrirkomulag 

 

 

 

 

Vika/ 

dagar 

Námsefni - viðfangsefni  

26. ág. – 30. ág. Stöðumat – hvernig nemendur koma 

undan sumri. 

Bringusund, skriðsund, 

skólabaksund, baksund. 

02. sep. – 06. sept. Stöðumat – hvernig nemendur koma 

undan sumri. 

Bringusund, skriðsund, 

skólabaksund, baksund 

09. sept. – 13. sept. Bringusund – rennsli - stungur Bringusund áhersla á rennsli + 

tækni. Æfa stungu 

16. sept. – 20. sept. Sundfærni Bringusund, skriðsund m/blöðkur, 

skólabaksund 

23. sept. – 27. sept. Sundfærni – þol - kaf Synda í 12mín. Hver sundaðferð 

synt í 3 mínútur. Kafsund 

30. sept. – 04. okt. Baksund – bringusund - færni - björgun Upphitun bringusund. Baksund 

yfir og bringusund tilbaka. 

 Björgun m/mann 

07. okt. – 11. okt. Bringusund – skriðsund /baksund – 

rennsli – öndun 

Upphitun bringusund. M/blöðkum 

Skriðsund tilbaka baksund 

14. okt. – 18. okt. Skriðsund – armtök – rennsli –öndun - 

færni 

Upph. Frjáls aðferð Skriðsund 

tækni m/kork, fótatök,hliðarlega 

armtök, öndun ,skriðsund h+f 
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21. okt. – 25. okt. Skriðsund - færni Upph. frjáls aðferð Skipt í tvo hópa 

> Skriðsunds armtök m/blöðkur / 

bringusund og skriðsund 

28. okt. – 01. nóv. Sundfærni - Þol Synda í  12 – 14 mín frjáls aðferð, 

aldrei sama sundaðferðin tvisvar í 

röð. Frjálst. 

04. nóv. – 08. nóv. Sundfærni - þol Bringusund 20mín 

11. nóv. – 15. nóv. Bringusund – skriðsund- baksund -

Fótatök - tækni 

Upph. frjáls aðferð. Bringus.fótat./ 

bringa. skriðs.fótatök/skriðs., 

baksundsfótat./baks. Frjálsaðf. 

18. nóv. – 22. nóv. Sundfærni – skriðsund- baksund - 

kafsund 

Upphitun bringusund. Baksund 

yfir og bringusund tilbaka. 

Kafsund 

25. nóv. – 29. nóv. Sundfærni – þol – björgun Synda í 12mín. Hver sundaðferð 

synt í 3 mínútur. Björgun /dúkka 

og með mann 

02.des. – 06. des. Sundfærni – hraðaúth. Upphitun frjálsaðferð 

Sprettir/tímataka  Skriðsund / 

baksund. Skólabaksund 

09. des. – 13. des. Sundfærni - þol Synda í 20mín frjáls aðferð 

16. des. – 18. des. Leiktími Frjáls leikur - pottur 

18. des. – 03. jan. Jólafrí  

 

Vorönn 

03. jan. Skriðsund - tækni Upph.bringus. Skriðfóta / skrið 

arma m/kork. Skriðsund. skólab. 

06. jan. – 10. jan. Bringusund – rennsli – stunga – kaf. Bringusund áhersla á rennsli + 

tækni. Æfa stungu og kafsund 

13. jan. – 17. jan. Sundfærni - sprettúthald Upphitun frjáls aðf. Sprettir/tímat. 

Skriðsund / bringusund 

Skólabaksund 

20. jan. – 24. jan. Sundfærni Synt í 10 mínútur síðan frjáls tími. 

27.jan. – 31.jan. Sundfærni - Þol Bringusund, baksund tilbaka 

skriðsund, skólabaksund  

03. feb. – 07. feb. Bringusund – skriðsund - tækni Bringusund, skriðsund tækni 

m/kork/blöðkum. Frjáls aðferð 

10. feb. – 14. feb. Bringusund - Þolsund Synda bringusund 20mín 

17. feb. – 21. feb. Sundfærni – kafa - marvaði Bringusund, skriðsund, baksund. 

Kafa e. hlut, marvaði í 1mín. 

24. feb. – 28.feb. Baksund og skriðsund - tækni Upphitun frjáls aðf. Baksund og 

skriðsund til skiptis m/blöðkum 

Bringusund -  Flugfóta. 
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02. mar. – 06. 

mar. 

Sundfærni - Þol Synda i 20mín frjáls aðferð, aldrei 

sama sundaðferðin tvisvar í röð. 

Frjálst. 

09. mar. – 13. mar Sundfærni – skriðsund - Bringusund Upph. Frjáls aðferð Skriðsund 

tækni m/kork, fótatök,hliðarlega 

armtök öndun ,skriðs. h+f. Bringa 

16. mar. – 20.mar. Sundfærni - björgun Upphitun frjáls aðferð. Björgun 

m/dúkka og mann. Bringusund 

23. mar. – 27.mar. Sundfærni - þol Upphitun bringusund, skriðsund, 

baksund, skólabak. 

30.mar. – 03. apr. Léttur tími - frjálst Synt í 10mín frjáls aðferð 

04. apr. – 13. apr. Páskafrí  

14. apr. – 17. apr. Sundfærni - bringusund – skriðsund- 

baksund / kaf og stungu 

Bringusund, skriðsund tilbaka 

baksund. Æfa kafsund og stungu 

20. apr. – 24. apr. Þolsund Synda í 20mín bringusund 

27.apr. – 01. mai Sundfærni – þol Upphitun bringusund, skriðsund, 

skólabaksund,baksund,  

04. mai – 08. mai Tækni - sprettúthald Upphitun bringusund. Sprettir. 

Tímataka - Skriðsund, baksund. 

Skólabaks. 

11. mai – 15. mai Sundfærni – björgun - kafsund Bringusund. Björgun m/ dúkku og 

mann. Kafsund æfa. 

18. mai – 22. mai Sundfærni - þol Synda i 16 mín frjáls aðferð, aldrei 

sama sundaðferðin tvisvar í röð. 

Frjálst. 

25. mai – 29.maí Léttur tími – frjálst. Frjáls aðferð – 8-10mín 

01.júní Vordagar  

 

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar 
 

 

 

Námsmat Lýsing Vægi 

Símat Námsmat tekið jafnt og þétt yfir veturinn, þættir sem liggja til 
grundvallar eru 10.sundstig ( sjá að neðan) ásamt þátttöku, 
virkni, og ástundun nemanda. 

 

 10. sundstig 

 

 

 A. Bringusund í 20mín (viðstöðulaust) Lámarksvegalengd 
600m 

 

 B. 50m bringusund, stílsund  

 C. Björgun af botni laugar og 25m björgunarsund með 
félaga 
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 D. 12m kafsund, stílsund  

 E. Tímataka:  

 - 100m bringusund  

 - 50m skriðsund  

 - 50m baksund  

   

   

   

 

 

 

 

 

 


