
Kennsluáætlun  

Lota 2 

Haust 2017 

Bekkur: 8-10 

Námsgrein: Líkamsmótun og jumpfit 

Fjöldi kennslustunda: 16 

Kennari/kennarar: Eyrún Birna Jónsdóttir 

Áfangalýsing 
 

 
 
Námsmat: Símat þar sem virkni, áhugi og þátttak er metin 
 
 
 
 

Kennarar áskilja sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 
 
 
 
 

 

 

 



Dagsetning Viðfangsefni Hæfniviðmið Námsmat 

Vika 1 -Sippað í upphitun 
 
-Fjölbreyttar styrktar 
og þolæfingar 
 
-Teygjur í lokin 

> Að nemendur njóti sín í hollri hreyfingu 

>Að nemendur taki virkan þátt í tímum   

> Að nemendur læri góðar styrktaræfingar og fræðist um mikilvægi 
hreyfingar 

 

 

 
Vika 2 
 

-Sippað í upphitun 
 
-Fjölbreyttar styrktar 
og þolæfingar 
 
-Teygjur í lokin 

> Að nemendur njóti sín í hollri hreyfingu 

>Að nemendur taki virkan þátt í tímum   

> Að nemendur læri góðar styrktaræfingar og fræðist um mikilvægi 
hreyfingar 

 

 

 
Vika 3 
 

-Sippað í upphitun 
 
-Fjölbreyttar styrktar 
og þolæfingar 
 
-Teygjur í lokin 

> Að nemendur njóti sín í hollri hreyfingu 

>Að nemendur taki virkan þátt í tímum   

> Að nemendur læri góðar styrktaræfingar og fræðist um mikilvægi 
hreyfingar 

 

 

 
Vika 4 
 

-Sippað í upphitun 
 
-Fjölbreyttar styrktar 
og þolæfingar 
 
-Teygjur í lokin 

> Að nemendur njóti sín í hollri hreyfingu 

>Að nemendur taki virkan þátt í tímum   

> Að nemendur læri góðar styrktaræfingar og fræðist um mikilvægi 
hreyfingar 
 

 



 
Vika 5 
 

-Sippað í upphitun 
 
-Fjölbreyttar styrktar 
og þolæfingar 
 
-Teygjur í lokin 

> Að nemendur njóti sín í hollri hreyfingu 

>Að nemendur taki virkan þátt í tímum   

> Að nemendur læri góðar styrktaræfingar og fræðist um mikilvægi 
hreyfingar 

 

 

 
Vika 6 
 

-Sippað í upphitun 
 
-Fjölbreyttar styrktar 
og þolæfingar 
 
-Teygjur í lokin 

> Að nemendur njóti sín í hollri hreyfingu 

>Að nemendur taki virkan þátt í tímum   

> Að nemendur læri góðar styrktaræfingar og fræðist um mikilvægi 
hreyfingar 

 

 

 
Vika 7 
 

-Sippað í upphitun 
 
-Fjölbreyttar styrktar 
og þolæfingar 
 
-Teygjur í lokin 

> Að nemendur njóti sín í hollri hreyfingu 

>Að nemendur taki virkan þátt í tímum   

> Að nemendur læri góðar styrktaræfingar og fræðist um mikilvægi 
hreyfingar 

 

 

 
Vika 8 

 

-Sippað í upphitun 
 
-Fjölbreyttar styrktar 
og þolæfingar 
 
-Teygjur í lokin 

> Að nemendur njóti sín í hollri hreyfingu 

>Að nemendur taki virkan þátt í tímum   

> Að nemendur læri góðar styrktaræfingar og fræðist um mikilvægi 
hreyfingar 

 

 

 
 
 

   



 


