
 
 
 
 

Kennsluáætlun  

Veturinn 2017-2018 
Bekkur:  8.-10. 

Námsgrein:  Byrjendanámskeið í yoga - val 

Fjöldi kennslustunda:  Ein kennslustund á viku 

Kennari:  Eyrún Birna Jónsdóttir 

Áfangalýsing 

Kennsluaðferðir: Einstaklingsmiðað nám, sýnikennsla. 
Námsmat: Símat yfir allt valtímabilið. 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 

 

Mæting Geti nemandi ekki mætt í valið skal senda tölvupóst á íþróttakennara 
eyrunjo@sjalandsskoli.is   

Ábending um 
íþróttafatnað 

Mikilvægt er að nemendur komi í þægilegum fatnaði til skiptana sem hægt er að hreyfa sig 
og teygja sig í.  

 

Mánuður Viðfangsefni Hæfniviðmið Námsmat 

Vika 1  
Kynning á núvitund og 
hugleiðslu 
 
Öndun 
 
Jógaæfingar 
 
Hugleiðsla og slökun 

 Að nemendur þekki 
umgengnisreglur. 

 Að nemendur hafi 
jákvæðni að leiðarljósi í 
samskiptum. 

 Að stuðla að góðum 
samskiptum milli nemenda 
og kennara. 

 Að nemendur taki virkan 
þátt í tímum. 

 Að nemendur njóti sín í 
hollri hreyfingu. 

Mæting 
Virkni 
Áhugi 
Framkoma 
 
 

Vika 2  
Umræður og verkefni 
Þema: Núvitund 
(rúsínuæfing) 
 
Jógaæfingar 
 
Hugleiðsla og slökun 

 Að nemendur hafi 
jákvæðni að leiðarljósi í 
samskiptum. 

 Að stuðla að góðum 
samskiptum milli nemenda 
og kennara. 

 Að nemendur taki virkan 
þátt í tímum. 

 Að nemendur njóti sín í 
hollri hreyfingu. 

Mæting 
Virkni 
Áhugi 
Framkoma 

Vika 3  
Umræður og verkefni 
Þema: Hugsanir 
 
Jógaæfingar 
 
Hugleiðsla og slökun 

 Að nemendur hafi 
jákvæðni að leiðarljósi í 
samskiptum. 

 Að stuðla að góðum 
samskiptum milli nemenda 
og kennara. 

 Að nemendur taki virkan 
þátt í tímum. 

 Að nemendur njóti sín í 
hollri hreyfingu. 

Mæting 
Virkni 
Áhugi 
Framkoma 

Vika 4  
Umræður og verkefni 
Þema: Sjálfstyrking og 
styrkleikar 
 

 Að nemendur hafi 
jákvæðni að leiðarljósi í 
samskiptum. 

Mæting 
Virkni 
Áhugi 
Framkoma 
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Jógaæfingar 
 
Hugleiðsla og slökun 
 
 
 

 Að stuðla að góðum 
samskiptum milli nemenda 
og kennara. 

 Að nemendur taki virkan 
þátt í tímum. 

 Að nemendur njóti sín í 
hollri hreyfingu. 

Vika 5 Umræður og verkefni 
Þema:Tilfinningar 
 
Jógaæfingar 
 
Hugleiðsla og slökun 

 Að nemendur hafi 
jákvæðni að leiðarljósi í 
samskiptum. 

 Að stuðla að góðum 
samskiptum milli nemenda 
og kennara. 

 Að nemendur taki virkan 
þátt í tímum. 

 Að nemendur njóti sín í 
hollri hreyfingu. 

Mæting 
Virkni 
Áhugi 
Framkoma 

Vika 6 Umræður og verkefni 
Þema: Vinátta, traust og 
fyrirgefning 
 
Jógaæfingar 
 
Hugleiðsla og slökun 
 

 Að nemendur hafi 
jákvæðni að leiðarljósi í 
samskiptum. 

 Að stuðla að góðum 
samskiptum milli nemenda 
og kennara. 

 Að nemendur taki virkan 
þátt í tímum. 

 Að nemendur njóti sín í 
hollri hreyfingu. 

Mæting 
Virkni 
Áhugi 
Framkoma 

Vika 7  
Umræður og verkefni 
Þema: Þakklæti 
 
Jógaæfingar 
 
Hugleiðsla og slökun 

 Að nemendur hafi 
jákvæðni að leiðarljósi í 
samskiptum. 

 Að stuðla að góðum 
samskiptum milli nemenda 
og kennara. 

 Að nemendur taki virkan 
þátt í tímum. 

 Að nemendur njóti sín í 
hollri hreyfingu. 

Mæting 
Virkni 
Áhugi 
Framkoma 

Vika 8 Umræður og verkefni 
Þema: Hamingja 
 
Jógaæfingar 
 
Hugleiðsla og slökun 

 Að nemendur hafi 
jákvæðni að leiðarljósi í 
samskiptum. 

 Að stuðla að góðum 
samskiptum milli nemenda 
og kennara. 

 Að nemendur taki virkan 
þátt í tímum. 

 Að nemendur njóti sín í 
hollri hreyfingu. 

Mæting 
Virkni 
Áhugi 
Framkoma 

    

 

 

 

 


