
Námsskrá í hreyfingu – Heilsuleikskólinn Skógarás. 

Í leikskóla eiga börn að læra um og tileinka sér heilbrigða lífshætti, hollt mataræði, hvíld, hreinlæti og 

hreyfingu. Hreyfing er börnum eðlislæg og stuðlar að vellíðan. Hreyfing getur haft í för með sér gleði og 

ánægju og í gegnum hana læra börn. Börn eiga að fá tækifæri til að hreyfa sig frjálst jafnframt því að taka 

þátt í skipulagðri hreyfingu. Hreyfing og vellíðan hafa jákvæð áhrif á samskipti barna, umgengni þeirra 

við umhverfi sitt og hæfni þeirra til að takast á við daglegt líf og nýjar aðstæður.( Aðalnámskrá leikskóla - Kafli 9.2 - 

Heilbrigði og vellíðan) 

 

Grunnþættir        
             

Heilbrigði og velferð    -  hreyfi sig alla daga vikunnar – útivera/hreyfing 

                                             -  taki þátt í leikjum og/eða stundi íþróttir með ánægju- og félagsleg samskipti að leiðarljósi 
                                             -  hafi fengið tækifæri til að kynnast núvitund og slökun 
                                             -  hafi fengið tækifæri til að njóta góðrar næringar og fræðslu um mikilvægi hennar 
                                             -  fræðslu um nægan svefn og hvíld 
                                              - hreinlæti 

             
                                          
                                             -  allir nemendur hafi sömu réttindi til þátttöku í hreyfingu  

Jafnrétti                          - læri að bera virðingu fyrir öðrum nemendum 

                                             -  læri að taka tapi og sigri í leik 
                                             -  hafi fengið að kynnast fjölbreyttri hreyfingu í skóla og því sem í boði er í nærsamfélaginu  
 
Lýðræði og                      -  hafi fengið tækifæri til að hafa áhrif á val á hreyfingu 
mannréttindi                  - hafi jafnan rétt á við aðra að stunda hreyfingu a.m.k.  2x í viku 

 
                                  
                                          -fái tækifæri til að ræða um mikilvægi hreyfingar fyrir líkamlega og andlega heilsu og vellíðan 

                                              - hafi fengið fræðslu um áhrif hreyfingar á helstu líffæri eins og hjarta, lungu og vöðva 

 Læsi                                    - þekki heiti helstu líkamshluta 

                                              -  tileinki sér reglur í leikjum og átti sig á af hverju þær eru 
                                                

 
                                           - fái tækifæri til að velja leik eða hreyfingu sem honum finnst áhugaverð og skemmtileg 

Sjálfbærni                        - hafi fengið tækifæri til að uppgötva eigin takmörk og getu 
                                           - hafi ánægju af því að hreyfa sig reglulega og læri að nýta umhverfið til hreyfingar 

 
  
                                           - fái tækifæri til að búa til leik/dans/hreyfingu                            
Sköpun                             - fái tækifæri til að búa til reglur í leik/dansi/hreyfingu 
                                           - fái tækifæri til að taka þátt í uppröðun á leiktækjum og tólum í hreyfisal 

 
Hæfni                                - nemendur fái tækifæri til að prófa og kanna hvað þau kunna/geta til að gera sér 

                                                  grein fyrir þekkingu/kunnáttu sinni        

                                                
Námshæfni                       - að nemendur fái tækifæri til að þekkja og uppgötva styrkleika og veikleika sína 



    Kennsluáætlun vor 2019    -    Krummi/Kría 

Kennsluvikur Hvað er gert Lýsing 

2. – 4. janúar Frjáls hreyfing – söngur f. 
Hattabll/6.jan 

Val – undirbúningur fyrir skemmtun, 
sungnir söngvar og dansað 

7. – 31. janúar Fjölbreyttar æfingar, 
boltaleikir, 

Æfingar með bolta, kasta, grípa, sparka, 
rúlla, drippla, þrautabrautir með áherslu á 
þol 

14. janúar Starfsdagur  
25. janúar Bóndadagur  
1. – 28. Febrúar Vetrarleikir, (úti ef snjór) 

 Annars inni – 
heilsubók/hreyfiþroskapróf 

Slá litla bolta með pappahólkum, sleðar, 
renna á rassi, fótskriða á svelli, 
þrautabrautir með áherslu á styrk 

24. febrúar  Konudagur  

1. – 29. mars Leikir – gamlir og nýjir með 
tónlist - dansar 
heilsubók/hreyfiþroskapróf 

Rifjaðir upp leikir og nýjir kenndir ásamt 
hreyfidönsum – herma eftir hreyfingum 
dýra með tónlist 

 6. mars Öskudagur  
1. – 30. apríl Útivera – innihreyfing Náttúran notuð til hreyfingar eins og 

aðstæður leyfa, ganga upp og niður 
brekkur, rúlla, klifra í klettum, stökkva milli 
steina/þúfa – þrautabraut - stöðvaþjálfun 

14. apríl Pálmasunnudagur  

18. – 22.  apríl Páskafrí  

25. apríl Sumardagurinn fyrsti  

2. – 31. maí Útivera - hreyfing Náttúran skoðuð og notuð til hreyfingar, 
klifra, rúlla, hoppa, hlaupa, hlustað eftir 
fuglum og gróður skoðaður, vettvangsferðir 

1.maí Verkalýðsdagurinn  

30. maí Uppstigningadagur  

3.– 28. júní Útivera - hreyfing Fallhlíf, finna steina, strá, vettvangsferðir, 
sem miðast við krefjandi hreyfingu, langa 
göngu með stoppi og umhverfið skoðað til 
að virkja ímyndunarafl og uppsprettu leikja 

10. júní Annar í hvítasunnu  

1.- 3. júlí Útivera - hreyfing Frjáls hreyfing – val - sápurennibraut 

4. júlí – 7. ágúst Sumarlokun  

 



    Kennsluáætlun vor 2019   -    Lóa 

Kennsluvikur Hvað er gert Lýsing 

2. – 4. janúar Frjáls hreyfing – söngur f. 
Hattaball/6.jan 

Val – undirbúningur fyrir skemmtun, 
sungnir söngvar og dansað 

7. – 31. janúar Fjölbreyttar æfingar, 
boltaleikir, 

Þol, brennó, skotbolti, æfingar með bolta, 
kasta, grípa, sparka, rúlla, drippla, 

14. janúar Starfsdagur  
25. janúar Bóndadagur  
1. – 28. febrúar Vetrarleikir, (úti ef snjór) 

 Annars inni – 
heilsubók/hreyfiþroskapróf 

Bandý, með pappahólkum, sleðar, skautar, 
fótskriða á svelli, renna á rassi. 
Þrautabrautir með áherslu á styrk 

24. febrúar Konudagur  

1. – 29. mars Leikir – gamlir og nýjir 
Þautabrautir – stöðvar 
heilsubók/hreyfiþroskapróf 

Rifjaðir upp leikir og nýjir kenndir ásamt 
þrautabrautum – stöðvaþjálfun með 
áherslu á styrk og þor 

6. mars Öskudagur  

1. – 30. apríl Útivera - hreyfing Náttúran notuð til hreyfingar eins og 
aðstæður leyfa, ganga upp og niður 
brekkur, rúlla, hlaupa upp/niður, klifra, 
hoppa 

18.-22. apríl Páskafrí  

25. apríl Sumardagurinn fyrsti  

1. – 31. maí Útivera - hreyfing Náttúran skoðuð og notuð til hreyfingar, 
hlustað eftir fuglum og gróður skoðaður, 
vettvangsferðir, klifra, hoppa, hlaupa, rúlla, 
sippa, parís 

1. maí Verkalýðsdagurinn  

    25. maí Uppstigningadagur  

3.- 28. júní Útivera – hreyfing Útileikir – yfir, eltingaleikir, sippa, parís, 
fallhlíf, finna steina, strá eða annað það 
sem finnst í náttúrunni skoða og ræða,  
vettvangsferðir 

10. júní Annar í hvítasunnu  

1.- 3. júlí Útivera - hreyfing Frjáls hreyfing – val - sápurennibraut 

4.júlí – 7. ágúst Sumarlokun  



  Kennsluáætlun vor 2019    -    Spói 

 

Kennsluvikur Hvað er gert Lýsing 

2. – 4. janúar Frjáls hreyfing – söngur f.  
 Hattaball/ 6.  jan 

Val – undirbúningur fyrir skemmtun sungnir 
söngvar og dansað 

7. – 31. janúar Fjölbreyttar æfingar, 
boltaleikir, 

Þol, brennó, skotbolti, hornabolti, star 
wars,  skottaleikur, þrautabrautir 

14. janúar Starfsdagur  
25. janúar Bóndadagur  
1. – 28. febrúar Vetrarleikir, (úti ef snjór) 

 Annars inni – 
heilsubók/hreyfiþroskapróf 

Bandý, með pappahólkum, sleðar, skautar, 
skíði með hjólum (ath. Skíðasambandið) 

24. febrúar Konudagur  

1. – 29. mars Leikir – gamlir og nýjir 
Þautabrautir – stöðvar 
heilsubók/hreyfiþroskapróf 

Rifjaðir upp leikir og nýjir kenndir ásamt 
þrautabrautum og stöðvaæfingum 

6. mars Öskudagur  

1. – 28. apríl Útivera/innihreyfing Náttúran notuð til hreyfingar eins mikið og 
hægt er eftir veðuraðstæðum. 
Þrautabrautir- stöðvaæfingar 

14.apríl  Pálmasunnudagur  

18. -23 . apríl Páskafrí  

25. apríl Sumardagurinn fyrsti  

2. – 31. maí Útivera - hreyfing Náttúran skoðuð og notuð til hreyfingar, 
hlustað eftir fuglum og gróður skoðaður, 
vettvangsferðir 

1.maí Verkalýðsdagurinn  

    30. maí Uppstigningadagur  

3.- 28. júní Útivera - hreyfing Leikir, útileikir – yfir, eltingaleikir, fallin 
spýta, brennó, höfðingjaleikur, skotbolti, 
skottaleikur – snú snú, sippa, parís 
vettvangsferðir 

10. júní Annar í hvítasunnu  

1.- 3. júlí Útivera - hreyfing Frjáls hreyfing – val - sápurennibraut 

4. júlí – 7. ágúst Sumarlokun  


