
 

 

 

Kennsluáætlun 2021-2022 
 

Fag: Sund  

Bekkur/samkennsluhópur: 3.- 4. bekkur, í vetur eru þessi börn 15.  

Kennari: Unnur Óskarsdóttir  

Fjöldi kennslustunda í faginu á viku: 1x 60 mínútur  

Tímabil: allt skólaárið fyrir utan lokun í Sundhöll vegna viðhalds einhvern tímann að vetri/vori 2022 

 

Efni/þema sem tekið er fyrir  

Í skólasundi er lögð áhersla á aðlögun nemenda að vatninu í gegnum leik og æfingar sem efla skynfæri líkamans í 

vatni. Sundaðferðir kynntar og þá sérstaklega fótatök, t.d. í skrið og baksundi. Mikilvægt er að nemendur fái jákvæða 

upplifun í kennslustundum og njóti þess að sækja sundtíma. Hópleikir sem efla félagsþroska nemenda, að skiptast á, 

að taka tillit til hvers annars og að vera vinur/vinkona. Í 3.-4. bekk er síðan aukin áhersla á grunnhreyfingar sundtaka í 

skriðsundi, bringusundi, skólabaksundi og baksundi, nemendur í 4. bekk æfa einnig björgun og kafsund samkvæmt 

námsmarkmiðum og að kafa eftir hlut.  

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna þekkingu (lykilorð) 

 þekki helstu hugtök sem notuð er í kennslu í sundi (að fljóta, farið í kaf, stökkva, hoppa, spyrna frá bakka, 

spyrna frá bakka og láta sig fljóta/renna í yfirborði vatns, spyrna frá bakka í kafi og renna undir yfirborði 

vatns og kafa. Einnig að hlusta, bíða, þvo sér sjálf/ur, halda utan um dótið sitt sjálf/ur, bregðast strax við 

rödd/flautuhljóði frá kennara, þvo sér og þurrka, ganga frá kennslutækjum, fylgja öryggisreglum sundstaðar) 

 skilji markmið æfinga og leikja sundkennslunnar  

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna hæfni  (lykilorð/færni) 

Hreyfing og afkastageta 

 noti þekkta leiki og yfirfæri þá yfir á sundstað 

 taki þátt í æfingum með og án áhalda sem tengja saman mismunandi sundhreyfingar 

 framkvæmi bringusund og skriðsund áreinslulaust á góðu floti og með rétta öndun 

 framkvæmi skólabaksund og baksund, með eða án hjálpartækja, með góðu floti og stöðu líkamans 

 kafi eftir hlut 

 stingi sér úr sitjandi eða kropstöðu af bakka á við þriðja bekk að nemendur í 4. bekk æfi standandi stungu í 

djúpa enda laugar 

 taki þátt í ýmsum sundleikjum sem krefjast hlustunar og samvinnu og efla sundfærni sína 

Félagslegir þættir og samvinna 

 tileinki sér helstu samskiptareglur eins og að hlusta og fara eftir fyrirmælum  



 þjálfi með sér og öðrist jákvætt viðhorf til æfinga og leikja í vatni  

 upplifi gleði og ánægju af því að hreyfa sig í vatni  

 séu reiðubúin að taka þátt í verkefnum þar sem tveir eða fleiri nemendur vinna saman  

Öryggi og skipulag 

 fari eftir reglum sundstaða  

 læri að taka fram og ganga frá sundáhöldum á öruggan hátt, sé þess óskað 

 taki þátt í umræðu um öryggismál og björgunarþætti er tengist því að búa á eyju eins og Ísland er 

Ábyrgð nemenda  (ætlast er til að nemendur) 

 fari eftir öryggis- og umgengnisreglum Sundhallarinnar 

 fari eftir fyrirmælum kennara og annars starfsfólks 

 Komi með viðeigandi klæðnað í sundtíma 

 Æfi sig í því sem lagt er upp með í tíma til að verða besta útgáfan af sjálfu sér 

 

Markvisst og reglulega er unnið með eftirfarandi lykilhæfni í kennslu og efnistökum  

Lykilhæfni nemenda  Dæmi um útfærslu sem nýtt verður  

Tjáning  Nemendur geti tjáð sig um viðfangsefnið og sagt sína skoðun 

Hlustun Nemendur hlusti á fyrirmæli kennara á sundstað, þar sem getur verið 
erfitt að hlusta.  

Miðlun upplýsinga og 
þekkingar 

Nemendur hvattir til að hjálpast að og vinna saman í tíma. Nemendur 
hvattir til að færa það sem þau læra inn á heimilin.  

Skapandi úrvinnsla  Nemendur hvattir til að vera óhrædd við að spyrja spurninga og koma 
með sínar hugmyndir  

Gagnrýnin hugsun Umræður og spurningar um það sem tengist námsefninu 

Sjálfstæði   Unnið að þjálfun í sjálfstæði og öryggi í vatninu. Að nemendur geti sjálfir 
og án hjálpar farið í gegnum sturtuklefann.  

Samvinna  Nemendur þurfa að geta unnið saman, t.d. að æfa köfun saman, sækja 
hluti til skiptis og kafa eftir þeim.  Einnig að vera góður félagi 

Nýting miðla og 
upplýsinga  

 

Ábyrgð á eigin námi  Nemendur bera ábyrgð á eigin frammistöðu 

Seigla/úthald  Nemendur hvattir til að gera ávallt sitt besta og gefast ekki upp 

Mat á eigin námi  

 

Helstu kennsluaðferðir 

( x ) Útlistunarkennsla      (  ) Útikennsla/útinám 

( x) Þulunám/þjálfunaræfingar     (  ) Söguaðferð 

(  ) Innlifunaraðferðir. T.d. leiklist í kennslu og hlutverkaleikir  

(  ) Umræða/spurnaraðferðir    (  ) Kann, vill vita hef lært 

(  ) Leitarnám      (  ) Hópavinna 

( x ) Spil/námsleikir      (  ) Þemanám 

(x  ) Samvinnunám      (x  ) Verkleg kennsla (LBD)  

(  ) Annað      (  ) Samþætt markvisst við aðrar námsgrein 

Hvað?________________________   Hvaða?________________________ 



 

Heimanám:  

⌂ Daglega  ⌂ 2-3 sinnum í viku        ⌂ 1 sinni  í viku     ⌂ 1 sinni til tvisvar í mánuði 

⌂ Nánast ekkert  ⌂ Frjálst/ nemendastýrt    

 

Námsmat: 

Í 3. Bekk er eftirfarandi lagt til grunndvallar þegar metið er hvort nemandi hefur náð tökum á sundi og því sem kennt 

er í 3. bekk: 12 metra bringusund.  12 metra skólabaksund með eða án hjálpartækja. 6 metra skriðsundsfótatök með 

andlit í kafi  6 metra baksundsfótatök með eða án hjálpartækja. Kafað eftir hlut á 1 - 1,5 metra dýpi. Stunga af bakka í 

laug má vera sitjandi. 

Í 4. Bekk eru eftirfarandi atriði sem lögð eru til grunndvallar á stöðu í sundi : kafað, velt sér af kvið á bak og öfugt og 

tekið þátt leikjum í vatni. Synt sporðtök, bringusund, skólabaksund, baksund og skiðsund með eða án hjálpartækja 

stuttar vegalengdir, eða allt að 100m   25 m bringusund,  15 m skólabaksund,  12 m skriðsund með eða án 

hjálpartækja,  12 m baksund með eða án hjálpartækja,  flugsundsfótatök með eða án hjálpartækja,  stunga af 

bakka eða stiga í djúpa enda laugar. 

Hlutfall sjálfsmats: 

Hlutfall verkefnaskila: 

Hlutfall símats kennara: 

Hlutfall lokamats: 

Verkefnamappa og/eða vinnubækur: 

Leiðsagnarmat nýtt: já ( x )  Nei (  ) 

 

 

Unnur Óskarsdóttir  

Seyðisfjarðarskóli ágúst  2021 


