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Víðistaðaskóli 

 

 

Kennsluáætlun 

 

Sund 3. bekkir 

tímar á viku 1 

 

 Kennarar:  Hreiðar Gíslason, Ragnheiður 
Ólafsdóttir,  

Veturinn 2019 - 2020 

 

Tegund Námsgögn – sundföt, sundgleraugu 

Bækur   

Myndbönd  

Ljósrit   

 

Annað Lýsing 

Kennslu- 
fyrirkomulag 

 

 

 

 

Vika/ 

dagar 

Námsefni - viðfangsefni  

26.ág – 30. ág. Stöðumat – sundkunnátta nemenda 

könnuð 

Bringu- skriðs.–baks.- skólabaksund 

tekið 

2. sept. – 6. sept. Sundfærni – rennsli - fótatök Bringusund – skólabaksund  

-korkur/fótatök  

-hendur/fætur  

9. sept. – 13. sept Sundfærni – rennsli – fótatök - köfun Bringusund – skólabaksund 

-korkur/fótatök  

-hendur/fætur  

-kafa eftir hringjum 

16. sept. – 20. sept. Synda mismunandi aðferðir – frjáls 

leiktími 

Leiktími 

23. sept. – 27 sept. Sundfærni – rennsli – fótatök - köfun Bringusund – skólabaksund 

-bringusund korkur/fætur  

-skólabak korkur/fætur  

-kafa eftir hringjum 
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30. sept. – 4. okt. Sundfærni – rennsli – skriðsund - 

baksund 

Skriðsund – baksund 

Skriðsundsfætur/korkur  

Baksundsfætur/korkur  

Skriðsund/hendur/fætur/korkur  

7. okt. – 11. okt. Sundfærni – rennsli – skriðsund - 

baksund 

Skriðsund – baksund 

Skriðsundsf./korkur/blöðkur  

Baksf./korkur/blöðkur  

Skriðsund/korkur/blöðkur 

14. okt. – 18. okt. Synda mismunandi aðferðir – frjáls 

leiktími 

Leiktími 

21. okt – 25. okt. Sundfærni – bringusund - skriðsund Bringusund – skriðsund 

Bringusundsfætur/korkur  

Bringusund/hendur og fætur  

Skriðsundsfætur/korkur/blöðkur  

Skriðsund/hendur og fætur/blöðkur  

28. okt. – 1. nóv. Sundfærni mismunandi aðferðir 

Áhersla lögð á rennsli og takt 

Bringus.- skriðs. – skólab. – baksund 

 

4. nóv. – 8. nóv. Sundfærni – rennsli – taktur - köfun Bringusund – skólabaksund 

Bringusundfætur/korkur  

Skólabaksundsfætur/korkur  

Kafa eftir hringjum 

11. nóv. – 15. nóv. Synda mismunandi aðferðir – frjáls tími  Leiktími 

18. nóv. – 22. nóv. Sundfærni – rennsli - taktur Skriðsund – baksund 

Skriðsundsfætur/korkur/blöðkur  

Baksundsfætur/korkur/blöðkur  

Skriðsund/hendur og fætur/blöðkur  

Baksund/blöðkur 

25. nóv. – 29. nóv. Sundfærni – rennsli – fótatök - köfun Bringusund – skólabaksund 

-bringusund korkur/fætur  

-skólabak korkur/fætur  

-kafa eftir hringjum 

2. des. – 6. des. Þolsund – bringu- skólabaksund Bringusund 

Skólabaksund  

9. des. – 13. des Synda mismunandi aðferðir – frjáls tími Leiktími 

16. des – 18. des Frjáls leikur Leiktími 

19. des – 2. jan Jólafrí 
 

 

 

6. jan – 10. jan. Sundfærni – rennsli - taktur Bringusund – skólabaksund 

Bringusundsfætur/korkur  

Skólabaksundsfætur/korkur  

Bringus.- skólabaks. Hendur/fætur  
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13. jan – 17. jan. Sundfærni – rennsli – taktur - köfun Bringusund – skriðsund 

Bringusundsfætur/korkur  

Bringusund/ hendur og fætur 

Skriðsundsf./korkur/blöðkur  

Skriðsunds./hendur/fætur/blöðkur  

Kafa eftir hlut 

20. jan. – 24. jan. Sundfærni – rennsli - taktur Bringusund – skólabaksund 

Bringusundsfætur/korkur  

Skólabaksundsfætur/korkur  

Bringusund/hendur og fætur  

Skólabaksund/hendur og fætur  

27. jan. – 31. jan. Synda í 8 mín. Frjáls tími Leiktími 

3.feb. – 7. feb. Þolsund – bringu- skólabaksund Bringusund  

Skólabaksund  

10. feb. – 14. feb. Sundfærni – rennsli - taktur Skriðsund – Baksund 

Skriðsundsf/korkur/blöðkur  

Baksundsfætur/korkur/blöðkur  

Skriðsund/hendur og fætur/blöðkur  

Baksund/hendur og fætur/blöðkur  

Flugsundsfætur/sporðatök/blöðkur  

17. feb – 21. feb. Sundfærni – rennsli - köfun Bringusund – skólabaksund 

Bringusundsfætur/korkur  

Skólabaksundsfætur/korkur  

Bringusund/hendur og fætur  

Skólabaksund/hendur og fætur  

Kafa eftir hlut og í gegnum gjarðir 

24. feb. – 28. feb.  Synda í 10 mín. Frjáls tími  Leiktími 

2. mars. – 6. mar. Sundfærni – rennsli - taktur Bringusund – skriðsund 

Bringusundsfætur/korkur  

Bringusund/hendur og fætur  

Skriðsundfætur/korkur  

Skriðsund/hendur og fætur/korkur  

Skriðsund/hendur og fætur  

9. mar. – 13. mar. Sundfærni – stunga  Bringusund – skriðsund – baksund 

Bringusund/hendur og fætur  

Skriðsundsfætur/korkur 

Baksundsfætur/korkur  

Skriðsund/hendur og fætur 

Baksund/hendur og fætur 

Stunga úr kropstöðu 

16. mar. – 20. mar. Frjáls leikur Leiktími 
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23. mar. – 27. mar. Sundfærni – rennsli - taktur Bringusund – skólabaksund 

Bringusundsfætur/korkur 

Skólabakssundfætur/korkur 

Bringusund/hendur og fætur  

Skólabaksund/hendur og fætur  

30. mar. – 3. apr. Sundfærni – mismunandi aðferðir -

köfun 

Bringu- skrið- skólabak- baksund  

Kafa eftir hringjum 

6.apr. – 13. apr. Páskafrí  

14. apr. – 17. apr. Synda í 8 mín. – Frjáls leikur  Sund / leiktími 

20. apr. – 24. apr.   

27. apr. – 1. maí. Sundfærni – rennsli - taktur Skriðsund – baksund 

Skriðsundfætur/korkur/blöðkur  

Baksundsfætur/korkur/blöðkur  

Skriðsund/hendur/fætur/korkur/blöðkur 

4. maí – 8. maí Þolsund – bringu- skólabaksund Bringusund 

Skólabaksund 

11. maí – 15. maí Sundfærni – rennsli - taktur Bringusundsfætur/korkur 

Skólabakssundfætur/korkur 

Bringusund/hendur og fætur  

Skólabaksund/hendur og fætur 

18. maí – 22. maí   

25. maí – 29. maí Synda mismunandi aðferðir – frjáls 

tími 

Leiktími 

30. maí – 3. júní Frjáls leikur Leiktími 

   

 

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar 
 

 

 

Námsmat Lýsing Vægi 

 Námsmat tekið jafnt og þétt yfir veturinn.  Þættir sem liggja til 
grundvallar við einkunnargjöf er 3.sundstig. Virkni, áhugi og 
þátttaka nemenda í tímum.  

 

 3. Sundstig  

 A. 12m bringusund  

 B. 12m skólabaksund  

 C. 6m skriðsundsfótatök með eða án hjálpartækja  
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 D. 6m baksundsfótatök með eða án hjálpartækja 

E. Kafa eftir hlut á 1 – 1,5m dýpi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


