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InngangurInngangurInngangurInngangur    
 

Lokaverkefni þetta fjallar um leikskólabörn og hreyfingu. Fjallað er um hreyfingu 

barna á leikskóla, áhrif hreyfingar á holdafar og heilsu barna og markvissa þjálfun 

leikskólabarna. Nokkrar hugmyndir af leikjum eru einnig í ritgerðinni sem gæti 

nýst í leikskólastarfi. 

Rannsóknarspurningar þessarar ritgerðar eru:  

� Hvaða þýðingu hefur hreyfing fyrir börn á leikskólaaldri 

� Hvaða tækifæri gefast í leikskólastarfi og  

� Hugsanleg áhrif/hlutverk foreldra og kennara  

og mun ég reyna að svara rannsóknarspurningunni í ritgerðinni.  

Í lokin set ég fram hugmyndir að leikjum sem miðar að eflingu hreyfiþroska og 

hreyfifærni leikskólabarna.  
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HreyfiþroskiHreyfiþroskiHreyfiþroskiHreyfiþroski    
Hreyfiþroski barna þróast eins og annar þroski allt frá fæðingu. Örvun sem tekur 

mið af aldri barnsins er nauðsynlegur til að ýta undir eðilegan þroska. Hér á eftir 

mun ég fjalla um hreyfifærni barna hvernig hægt er að efla þá þætti hjá börnunum.  

Hér verður einnig fjallað lítillega um markvissa hreyfingu á leikskóla en síðar í 

ritgerðinni mun koma meira um markvissahreyfingu á leikskóla. Að lokum mun 

ég fjalla um fín- og grófhreyfingar hjá börnum á leikskóla og muninn á því.   

  

1.1 Hreyfiþroski barna á leikskólaaldri1.1 Hreyfiþroski barna á leikskólaaldri1.1 Hreyfiþroski barna á leikskólaaldri1.1 Hreyfiþroski barna á leikskólaaldri    

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að rækta skuli alhliða þroska barnanna og er þar 

meðtalinn hreyfi-og líkamsþroski. Þær leiðir sem nefndar eru til sögunnar í þeim 

efnum eru að veita börnunum líkamlega umönnun, stuðla að heilbriðgðum 

lífsháttum, hollustu og góðum matarvenjum, vernda heilsu barna og temja þeim 

hreinlæti, stuðla að því að börnin verði sjálfbjarga, og efla hreyfiþroska og 

hreyfigetu, styrkja samhæfingu hreyfinga og síðast en ekki síst, stuðla að vellíðan 

og öryggi barnanna (Aðalnámskrá leikskóla 1999:8-9).  

Hægt er að skilgreina hreyfiþroska sem aldurstengdar breytingar og aukna færni 

(Hermundur Sigmundsson 1999:144). Hreyfiþroski er mikilvægur hluti af 

heildarþroska barnsins og hann er einn af þeim þáttum sem hafa áhrif á myndun 

persónuþroskans hjá barninu. Persónuþroskinn samanstendur af líkams-og 

hreyfiþroska, vitsmuna-, tilfinningar-og félagsþroska. Það er samband á milli allra 

þessara þroskaþátta og þeir eru allir háðir hvor öðrum (Moen og Sivertsen 

1997:28).  Foreldrar hafa oft áhyggjur af þroska barna þeirra ef börnin  eru ekki 

eins og meðaltalið sýnir. Hreyfiþroskinn er einstaklingsbundinn og helst 

þroskahraði stöðugur hjá hverju barni fyrir sig, þrátt fyrir það að börn séu misjöfn. 

Sum börn eru á undan jafnöldrum sínum og fljót að læra að sitja, skríða og ganga, 

á meðan önnur eru eitthvað seinni til en meðaltalið segir til um. Þetta eru minni 

hátta frávik og oftast ofur eðlileg (Aldís Guðmundsdóttir 1992:128). Foreldrar 

fylgjast spenntir með þroska barna sinna fyrstu árin og bera þau gjarnan saman 

við önnur börn á svipuðum aldri. Þroskahraði á fyrstu árum barns segir sára lítið 

um fullorðinsþroska, rannsóknir hafa sýnt að öll börn ganga í gegnum sömu 
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þroskaþrepin (Aldís Guðmundsdóttir 1992:128). Hvernig og hversu fljótt hvert 

barn fer í gegnum hvert stig í hreyfiþroskanum fer ekki síst eftir því umhverfi sem 

barnið elst upp í. Andlegir jafnt sem líkamlegir þættir hafa einnig áhrif á 

hreyfiþroskann og jafnframt þarf taugakerfið að þroskast svo barnið geti farið að 

stjórna hreyfingum sínum á ákveðinn hátt (T. Grindberg og G. Jagtøien 1994: 29).     

1.2 Hreyfifærni1.2 Hreyfifærni1.2 Hreyfifærni1.2 Hreyfifærni    

Börn eru misjafnlega langt komin með hreyfigetu. Breytilegt er hve ung börn ná 

að samhæfa hreyfingar. Yngstu börnin í leikskóla hafa í fæstum tilfellum náð 

góðum tökum á fínhreyfingum og eru því stirð, hæg og klunnaleg í hreyfingum. 

Færni þeirra miðast við grófhreyfingar, sem takmarkar getu þeirra. Það tekur tíma 

fyrir börn að ná tökum á líkamanum, átta sig á honum og læra að beita honum. 

Þegar barnið er að ná stjórn á líkama sínum og hreyfingum er það í raun og veru 

að snúa taflinu við, í að barnið stjórni líkamanum (I. Pramling 1995:41). 

Hreyfifærni er samspil margra kerfa sem geta þroskast á mismunandi tíma 

(Berghildur Bernharðsdóttir 2002:37). Það að kunna að borða með skeið, klætt 

sig, gengið, hoppað, bursta tennur og grípa eða kasta eru allt verkefni sem þarfnast 

góðrar hreyfifærni og eru þessar athafnir alltaf taldar sjálfsagðar. En fáir gera sér 

grein fyrir að það liggur mikil þjálfun á bak við slíka færni. Það að læra 

ballettdans eða að skrifa kemur ekki að sjálfu sér en þegar vel er að gáð er það að 

borða með skeið ekki síður flóknara fyrir eins árs gamalt barn sem er að reyna að 

læra það. Því má segja að ekkert kemur að sjálfu sér (Hermundur Sigmundsson 

1999:143). Meðal jafnaldra gefur góð hreyfifærni börnum ákveðna stöðu og 

jákvæð þróun líkamlegrar færni er góð fyrir sjálfsmynd barns, aftur á móti gefur 

skert hreyfifærni laka stöðu og þá skerta sjálfsmynd (Hermundur Sigmundsson 

1999:143). Börn vaxa og þroskast líkamlega með tilliti til reynslu þeirra eiginleika 

og getu (E. Strickland 2005:6). Hreyfifærni hefur áhrif á önnur þroskasvið 

einstaklingsins. Rannsóknir hafa staðfest þá hugmynd að hreyfiþroski hafi mikil 

áhrif á vitsmunaþroska barnsins, sjálfsuppgötvunarhæfni þess og hæfileika til að 

tjá sig. Í bókinni eftir Gordon tekur hann dæmi um Jón, Jón er hræddur við að 

krifra í trjám, vegna þess að hann þorir ekki að taka áhættu með því að klifra, það 

hindrar hann í að vera með öðrum börnum sem eru að klifra. Þessi líkamlega 

vanfærni hefur áhrif á félagslegu aðlögun hans (A. M. Gordon 2000:365). Þegar 
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barn hreyfir sig og tekst á við ýmis verkefni þá eru allir þættir eins og líkams-og 

hreyfiþroski, vitsmuna, tilfinninga og félagsþroski að vinna saman, og eflast hver 

á sinn hátt. En til þess að svo verði þá þarf barnið að fá að prófa sig áfram og hafa 

góð skilyrði til hreyfingar. Þannig þjálfar það hreyfifærnina, eflir líkamlegt þol, 

öðlast meiri þekkingu og upplifir í leiðinni ýmsar tilfinningar tengdar þessu. 

Hreyfing er þannig mikilvæg undirstaða þess að barnið geti tjáð sig, átt tjáskipti 

við aðra, upplifað og safnað reynslu fyrir áframhaldandi þroska (B.S. 

Bentsen1991:9). 

            

1.3 Markviss hreyfing1.3 Markviss hreyfing1.3 Markviss hreyfing1.3 Markviss hreyfing    

Það skiptir miklu máli að fyrstu kynni barnanna af hreyfingu sé jákvæð og 

hvetjandi. Hreyfing á að vera lífstíll sem þau alast upp við ekki eitthvað sem er 

tímabundið. Mikilvægt er að leikskólar séu með skipulagðar hreyfistundir vegna 

þess að börn fá mun meira útúr skipulagðri leikfimi en frjálsum leik (Emilía 

Borgþórsdóttir 2003:35). Flest börn hafa gaman af hreyfingu en svo eru börn sem 

hafa ekki áhuga og þurfa kennarar sérstaklega að ná til þeirra (Emilía 

Borgþórsdóttir 2003:35). Talað er um að besti aldurinn til að læra nýjar hreyfingar 

er frá þriggja til sjö ára, vegna þess að þá er miðtaugakerfið móttækilegast fyrir 

áreitum (Berghildur Bernharðsdóttir 2002:37). Skipulögð hreyfing eykur 

líkamsvitund, styrk, þol, aga, hreyfiþroska, félagsþroska og sjálfsmat. Það er 

mikilvægt að börnum finnist hreyfingin skemmtileg og líði vel, það endist enginn 

í reglulegri hreyfingu ef þau hafa ekki gaman af því, allir þeir sem hreyfa sig 

reglulega verða að hafa áhuga fyrir því sem það er að gera (Emilía Borgþórsdóttir 

2003:35).  

Börn sem ekki fá markvissa hreyfingu, eru talin hafa minni félagslega hæfni því 

þau fara á mis við öll samskipti sem verða í hreyfistundinni. Þar læra þau 

samvinnu, að taka tillit til annarra, styðja hvert annað og hjálpa hvert öðru ef þau 

eiga í erfiðleikum með eitthvað verkefni. Þetta styrkir færni til að takast á við 

ýmsa þætti í leik barnanna og leysa ágreining á æskilegan hátt. Talið er að góð 

sjálfvitund sé einnig til staða hjá börnum sem búa að góðri hreyfifærni. Hreyfing 

eflir einbeitingu, eykur matarlyst og hefur jákvæð áhrif á sálarþroska barna. Þetta 
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skilar sér svo allt í betri námsgetu hjá einstaklingnum (Þórólfur Þórlindsson o.fl 

1994:103).  

 

1.4 Fín og grófhreyfingar1.4 Fín og grófhreyfingar1.4 Fín og grófhreyfingar1.4 Fín og grófhreyfingar    

Mikilvægt er að veita börnunum fjölbreytta þjálfun og gefa þeim þann kost að 

stunda bæði fín-og gróf hreyfingar (Hermundur Sigmundsson 1999:147). Þegar 

talað er um fínhreyfingar þá er oftast talað um allt sem unnið er í höndunum það 

er smáar og nákvæmar hreyfingar sem barnið framkvæmir eins og að skrifa, 

teikna, mála, perla, púsla, hella í glas, sauma svo eitthvað sé nefnt. En þegar talað 

er um grófhreyfingar þá er verið að tala um líkamsafrek eins og að ganga, hoppa, 

sparka bolta, hlaupa, stökkva, klifra og æfa jafnvægi, grófhreyfingar eru 

undirstaða góðra fínhreyfinga. Það er nauðsynlegt að allir þeir sem annast börnin 

örvi fyrst og fremst skynsvið og grófar hreyfingar, vegna þess að ef undirstaða 

grófhreyfingar er góð kemur undirstaða fínhreyfifærninnar yfirleitt sjálfkrafa ef 

undirstaðan er traust (Þóra Þóroddsdóttir 2001:79-80; Bentsen 1991: 68). 

Hæfni barns til að nota þessar hreyfingar er í beinu samræmi við það hvernig 

líkaminn þroskast og hversu góð skilyrði það fær til að þjálfa þær (T. Grindberg 

og Jagtøien, 1994:28).  

Líkaminn þroskast eftir ákveðnum lögmálum og þau endurspegla það hvernig 

barnið hreyfir sig þegar það er hægt og sígandi að ná stjórn á líkama sínum og 

hreyfingum. Samkvæmt lögmálinu frá toppi til táar þá öðlast barnið fyrst stjórn á 

efri hluta líkamans áður en það nær stjórn á neðri hluta hans (T. Grindberg og 

Jagtøien 1994:30). Höfuðhreyfingin er því fyrsta hreyfingin sem það nær valdi á 

en síðast getur það stjórnað fótunum (T. Grindberg og Jagtøien 1994:30). 

Samkvæmt lögmálinu miðlægt-útlægt þá þroskast það fyrst sem er nær miðju 

likamans en það sem er fjær þroskast seinna. Þannig getur barnið fyrst náð tökum 

á axlahreyfingum áður en það ræður við hreyfingar fingranna (T. Grindberg og 

Jagtøien 1994: 30). 
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Áhrif hreyfingar á heilsu barnaÁhrif hreyfingar á heilsu barnaÁhrif hreyfingar á heilsu barnaÁhrif hreyfingar á heilsu barna    
Í þessum kafla verður fjallað um hreyfingarleysi barna, hvaða breyting hefur orðið 

og líkamsástand hjá börnum í dag. Hvað er það sem veldur því að börn hreyfa sig 

minna nú en áður? Einnig verður fjallað um um offitu barna og hvað hægt er að 

gera til þess að sporna við þessari þróun.  

 

2.1 Hreyfingarleysi barna2.1 Hreyfingarleysi barna2.1 Hreyfingarleysi barna2.1 Hreyfingarleysi barna    

Hreyfing er eitt af námssviðum leikskóla (Aðalnámskrá leikskóla 1999:19). Í 

Bandaríkjunum er lögt áhersla á að þróa heilbrigðan lífsstíl fyrir fjölskyldur og er 

það gert með því hugarfari að hættan á yfirþyngd barna minnki (K.B. Gunner 

2005:253). Í Bandaríkjunum er foreldrum boðið uppá fræðslu um hvernig hægt sé 

að virkja hreyfingu í fjölskyldum og gera hann að lífsstíl fjölskyldunnar og getur 

það haft mikið að segja um heilsu barnanna og framtíðina þeirra (K.B. Gunner 

2005:254).  

Hreyfingarleysi getur orsakað hreyfivanda. Talið er að hreyfivandi tengist fjölda 

annarra vandkvæða eins og til dæmis skertri sjálfsmynd, hræðslu/taugaspennu, 

félagslegu vandamálum, einbeitingavandkvæðum og námsörðugleika (Hermundur 

Sigmundsson 1999:146). Það er samt ekki sannað að hreyfivandi sé ástæða 

þessara vandkvæða, það hefur ekki verið vísindalega sannað. Samt er vitað að 

börn sem hafa lélega færni í íþróttum og leik verða oft óvinsæl og verði jafnvel 

fyrir aðkasti. Þess vegna getur verið mikilvægt fyrir börn að öðlast góða 

hreyfifærni því það gefur börnunum meira sjálftraust og betri sjálfsmynd, sem 

leiðir svo af sér betri líðan og öryggi og líka þörf fyrir að prófa nýja hluti 

(Hermundur Sigmundsson 1999:146). Hægt er að koma í veg fyrir að hreyfivandi 

skapist í börnum, foreldrar eru áhrifamestu aðilarnir í að efla þroska barnsins. 

Hreyfiþroski kemur ekki að sjálfu sér, rannsóknir sýna að mikil áreiti örvar þroska 

en lítið áreiti hamlar þroska (Lýðheilsustöð 2005). 

Í þekktri rannsókn um mikilvægi þess að ganga og hjóla í skólann fyrir heilsuna 

kom í ljós að börn og unglingar sem ganga eða hjóla í skólann uppfylla daglega 

þörf af líkamlegri hreyfingu og eru líklegri til að fara eftir ráðleggingum um 
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líkamlega hreyfingu heldur en börn og unglingar sem fara í skólann með bíl eða 

strætó (K.K. Davisson 2008:1).  

Könnun var gerð til að skilgreina matar- og hreyfiþætti sem tengjast börnum á 

skólaaldri sem eru í yfirþyngd á byrjunarstigi eða í verulegri yfirþyngd. Gögnum 

var safnað saman fjórum sinnum á tímabili milli þess sem barnið var í leikskóla 

og til þriðja bekkjar í grunnskóla. Börnin voru strax vigtuð og mæld, síðan skipt í 

tvo flokka; ekki í yfirvigt, eða í yfirvigt. Foreldrar voru teknir í viðtal í eigin 

persónu eða í gegnum síma (S. Gable 2007:53). Niðurstöðurnar voru þær að börn 

sem horfa mikið á sjónvarp og snæða færri fjölskyldumáltíðir, eru meiri líklegri til 

að fara í yfirvigt í fyrsta skipti á vorönn 3ja bekkjar. Börn sem horfa mikið á 

sjónvarp, snæða færri fjölskyldumáltíðir og búa í hverfum þar sem foreldrar þeirra 

skynja sem hættuleg leiksvæði eru liklegri til að vera í yfirþyngd alveg til 

fullorðinsáranna. Líkamsrækt barna og tækifæri fyrir hreyfingu tengdust ekki að 

miklum líkindum  þyngdarvandamálum (S. Gable 2007:53). 

Börn sem horfa mikið á sjónvarp eru í meiri hættu að vera í yfirþyngd (S. Gable 

2007:54). Tengsl eru jafnframt á milli matar og sjónvarpsgláps, börn sem horfa 

mikið á sjónvarp eru líklegri til að borða meira á meðan þau eru að horfa á 

sjónvarpið (S. Gable 2007:54). Rannsóknir benda einnig til að aðgengi barna að 

sjónvarpi og sá tími sem fer í að horfa á sjónvarp minnki þann tíma sem þau nota í 

hreyfingu, en ef frítími barna er mikill hindrar sjónvarp ekki það að barn hreyfi 

sig yfir daginn (J.N. Roemmich 2006:440). 

Kannanir sýna að tíðni sjónvarpa inni í barnaherbergjum hefur aukist, svo nú hafa 

um 50 -70% af börnum sjónvarp í herbergjum sínum. Þau horfa meira á sjónvarp 

en þau sem ekki hafa sjónvarp í sínum herbergjum, foreldrar fylgjast síður með 

hvað börn þeirra eru að horfa á ef sjónvarp er inní herberginu. Takmarkað 

sjónvarpsáhorf barna leiðir til minnkandi sjónvarpsáhorfs, sem í sumum tilfellum 

getur tengst minni offitu barna (B.A. Dennison 2008:2). 

 Það getur einnig verið gagnlegt að leyfa ekki snarl á meðan horft er á sjónvarpið. 

Almenn vitundarvakning eins og "sjónvarpslaus vika" er sums staðar að ná 

fótfestu, sem og reglur barnaskóla og leiksskóla til að takmarka sjónvarpsáhorf 

barna, eða aðra miðla. Barnalæknar geta einnig tekið þátt í því að fræða sjúklinga 
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sína og foreldra þeirra í að auka vitund á vandanum og/eða berjast fyrir auknum 

reglum innan samfélagsins til að minnka þau áhrif sem börn og unglingar verða af 

völdum markaðsetningar og auglýsinga á fitu-, orku- og kaloríuríkum matvælum í 

sjónvarpi (B.A.Dennison 2008:3). 

 

2.2 Offita barna2.2 Offita barna2.2 Offita barna2.2 Offita barna    

Útbreiðsla á yfirþyngd og offitu á meðal barna er vaxandi (S.G. Trost 2003:835).  

Aukin offita hjá börnum sem hægt er að rekja til leikskólaaldurs er orðin mun 

algengari en áður (H.L. Burdette 2003:57). 

Yfirþyngd og offita hefur neikvæð áhrif á heilsu barna frá barnæsku og alveg til 

fullorðinsáranna (K.J. Campbell 2007:327). Börn í yfirþyngd eru líklegri til að 

verða ofþung sem fullorðnir og meðferð er erfið og kostnaðarsöm (K.J. Campbell 

2007:327; L.L. Moore 2003:10).  Börn sem eru of feit eiga ekki bara á hættu að 

verða feit sem fullorðnir, þau eru líka líklegri en börn í kjörþyngd til að upplifa 

ýmsa heilsukvilla eins og sykursyki, háþrýsting og stoðkerfisvanda (S.G. Trost 

2003:834; K.B. Gunner 2005:253). Foreldrar sem eru í yfirþyngd eru líklegri til 

að skapa umhverfi sem stuðlar að offitu og ofþyngd barna (S.G. Trost 2003:835). 

Það má ekki gleyma að sjálfsmynd barna helst í hendur við líkamsvöxt þeirra (G. 

A. Miles 2000:336).  

Rannsókn var gerð til að bera saman stig hreyfingar hjá börnum sem voru yfir 

kjörþyngd og börnum í kjörþyngd á aldrinum 3 til 5 ára í leikskóla. Annað 

takmark var að setja fram tilgátu um offitu-tengdan mun á ákvörðunum foreldrana 

og hreyfingu barna (S.G. Trost 2003:835). Niðurstaðan var sú að strákar sem voru 

yfir kjörþyngd áttu greinilega erfiðara með hreyfingu en þeir sem voru ekki of 

feitir í leikskólanum. Enginn sjánlegur munur var á stelpunum. Þó að margar 

rannsóknir bendi til tengsla milli offitu barna og offitu foreldra, var enginn 

mælanlegur munur sem kom í ljós í niðurstöðum í tengslum við offitu barnanna 

og áhrifum sem foreldrar hafa á þau (S.G. Trost 2003:835).   

Plássleysi og aðlagandi tækifæri fyrir hreyfingu utandyra er ásamt óhollu 

mataræði helsta orsök offitu sem er vandamál hjá 10-40% barna í  vestrænum 
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löndum (C. Boldemann 2005:302). Nánast öll heilsuvandamál sem eru tengd 

offitu, fyrir utan það sem hægt er að rekja til erfða má rekja til lítillar hreyfingar. 

Gróður eins og tré og runnar ýtir undir hreyfingu barna frekar en steyptar stéttir 

(C. Boldemann 2005:307).  

Offita er afleiðing af ójafnvægi í orku inntöku og brennslu. Þrátt fyrir það, hefur 

verið erfitt að sýna á sannfærandi hátt að hreyfing spili mikilvægt hlutverk í 

ofþyngdarvandamálum í bernsku (L. L. Moore 2003:10). Sumir halda að börn sem 

eru of feit hreyfi sig minna, sumir segja að orku inntaka(matarræði) skipti meira 

máli en hreyfing. Sumar kannanir hafa lítið sem ekkert fundið hvort hreyfing 

hjálpar til við að draga úr offitu barna (L. L. Moore 2003: 11).  

Það að hindra offitu hjá börnum er eitt að forgangsverkefnum heilbrigðis- og 

lýðheilsustöðva vestrænna landa. Offita á ungum aldri hefur mikil áhrif á heilsu 

barna og alveg til fullorðinsára. Börn sem eru offeit eiga í hættu að eiga það sama 

vandamál á fullorðinsaldri og þá er enn erfiðara er að komast í kjörþyngd. Það að 

stuðla að réttu fæði og hreyfingu á fyrstu 5 árum barnsins minnkar líkur á offitu til 

muna (K.J. Campbell 2006:327). 

Til að minnka útbreiðslu offituvandamál þarf umhverfi sem börnin alast upp í að 

vera gott og traust.  Foreldrum er bent á að umhverfið verður að ýta undir 

heilbrigðan lífstíl, hreyfingu og matarræði. Tenging er á milli aðgangi að 

tómstundarsvæði og aukinni hreyfingu barna. Aðgangur að leiksvæði utandyra og 

görðum er mikilvæg fyrir börn á leikskólaaldri, það ýtur undir aukin tíma sem þau 

nota í útileiki (H.L. Burdette 2003:57). 

 Öryggi í hverfinu sem börnin búa í skiptir einnig miklu máli, börn eru líklegri að 

fara út í leiki ef börnin finna fyrir öryggi í hverfinu.  Erlendis er hægt að sjá að 

fátækt hjá fjölskyldum tengist lítilli hreyfingu, vegna þess að algengt er að fátæk 

börn búi í hverfum með meiri glæpatíðni en þau sem eiga tekjuhærri fjölskyldur 

(H.L. Burdette 2003:58). Skyndibitastaðir er einnig vinsælir í tekjulægri hverfum 

og eru því fleiri krakkar í þeim hverfum sem velja skyndibita fram yfir holla 

máltíð, sem svo ýtir enn undir þróun offitu (H.L. Burdette 2003:58).  
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Markviss hreyfing leikMarkviss hreyfing leikMarkviss hreyfing leikMarkviss hreyfing leikskólabarnaskólabarnaskólabarnaskólabarna    
Þátttaka barna í skipulagðri hreyfingu stuðlar ekki aðeins að aukinni hreyfingu 

heldur skapar hún einnig tækifæri til að efla félagsþroska, eignast vini og líkurnar 

á ýmiss konar áhættuhegðun minnkar (Lýðheilsustöð 2008:7).  

Í bæklingi frá Lýðheilsustöð sem kom út árið 2008 er ráðlagt ,,að börn og 

unglingar hreyfi sig við miðlungs-eða mikla ákefð í minnst 60 mínútur á dag. 

Hægt er að miða við að þau nái að mæðast og/eða svitna við hreyfinguna.“ 

(Lýðheilsustöð 2008:6-7).  

Börn á leikskólaaldri kynnast lífinu og tilverunni í leik og hafa yfirleitt mikla 

hreyfiþörf. Sum börn eru rólegri en önnur og er sérstaklega mikilvægt að hvetja 

þau börn til hreyfingar. Mikilvægt er að starfsfólk fylgist með börnunum í 

frjálsum leikjum auk þess að skipuleggja hreyfistundir, bæði innandyra og utan, 

gefa tækifæri til að ná sérstaklega til þeirra barna sem þurfa mest á því að halda 

(Lýðheilsustöð 2008:19). Gott er venja börn strax á heilsusamlegt líferni með því 

að ganga, hjóla eða nota almenningsvagna þegar farið er í og úr leikskóla 

(Lýðheilsustöð 2008:17).  

    

3.1 Skipulögð hreyfing í leikskóla3.1 Skipulögð hreyfing í leikskóla3.1 Skipulögð hreyfing í leikskóla3.1 Skipulögð hreyfing í leikskóla    

Með skipulagðri líkamlegri þjálfun og hreyfingu er verið að stuðla að því að 

virkja öll börn til hreyfingar. Vissulega hreyfa flest börn sig í frjálsum útileik en 

þó mismikið (Staley og Portman 2000). Leikskólakennarinn þarf að fylgjast vel 

með hreyfingu hvers barns því þá sér hann betur þroska þess og framfarir 

(Aðalnámskrá leikskóla 1999:19). Börn hafa ríka þörf fyrir að hreyfa sig frjálst og 

óhindrað. Börn eru sífellt á hreyfingu og fara þau fljótt að tjá sig með hreyfingu. 

Hreyfing hefur áhrif á heilsu, snerpu og þol. Í hreyfileikjum lærir barn að meta 

aðstæður (Aðalnámskrá leikskóla 1999:19).  
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3.2  Vettvangsferðir og útivist í leikskólastarfi3.2  Vettvangsferðir og útivist í leikskólastarfi3.2  Vettvangsferðir og útivist í leikskólastarfi3.2  Vettvangsferðir og útivist í leikskólastarfi    

Markviss hreyfing eflir alhliða þroska barnsins. Barnið öðlast betri líkamsvitund 

og góð líkamleg færni leiðir af sér ánægðara barn. Sjálfsöruggt og glatt barn á 

auðveldara með að hreyfa sig og tileinka sér þekkingu. Markviss hreyfiþjálfun 

hefur einnig áhrif á málþroska og málskilning barna og eykur þannig félagsfærni, 

leikgleði og eflir vináttubönd (G.A. Miles 2000: 421).  

Í Ameríku er stór hluti af ungum börnum sem eyða öllum deginum eða part úr 

degi úti, umhverfið er barnvænt og gefur börnunum tækifæri til að efla líkamlega 

hreyfingu (J. K. Bower 2008:23). Staðsetning hvers og eins leikskóla ræður miklu 

um það hversu góð tækifæri leikskólakennarinn hefur til að fara með börnin í 

hreyfistundir út í náttúruna eða á skipuögð svæði í nánasta umhverfi leikskólans. 

Þeir leikskólar sem eru vel staðsettir hvað þetta varðar ættu eindregið að nýta sér 

þá möguleika sem þeirra nánasta umhverfi býr yfir (Moen og Sivertsen 1997:29). 

Hægt er að nota náttúruna allt árið um kring og hún er vel til þess fallin að efla 

hreyfigetu barnanna. Þau geta þá hreyft sig á fjölbreyttan hátt í því nátturulega 

umhverfi sem þau eru í hverju sinni (E. Moen og A. Sivertsen 1997:29).  

Hreyfing úti við er góð og heldur barninu heilbrigðu og í líkamlegri þjálfun. 

Útileikir, svo sem að hlaupa, hoppa, klifra, róla og kasta stuðla að jafnvægi og 

samhæfingu hjá barninu og það lærir að átta sig á fjarlægð, hæð og rými. Útileikir 

eru líka mikilvægir til að barnið fái útrás fyrir orku sína og nauðsynlegt er að 

barnið fái útrás úti við á hverjum degi ef unnt er. Í útiveru lærir barnið einnig um 

náttúru sína sem þroskar sköpunarhæfileika og hugarflug þess (J. Thompson 

2000:72). Kynni barnsins við náttúruna eru þýðingarmikil fyrir þroska þess. 

Mikilvægt er að börn upplifi náttúruna af eigin raun og læri að njóta hennar sér til 

yndisauka. Í leikskólanum er stuðlað að virðingu barnanna fyrir náttúrunni og 

náttúruvernd og þeim er séð fyrir fjölbreyttum möguleikum á að kynnast henni, 

veðrinu og árstíðunum í fjölbreytileika sínum. Daglega er rætt um veðurfar og það 

skoðað með myndmáli. Áhersla er lögð á að ganga vel um umhverfi sitt, að nýta 

efnivið og endurvinna hann. Einnig er unnið að margvíslegum ræktunarstörfum. 

Börnin eru hvött til að skoða og rannsaka það lífríki sem er í umhverfinu. Lögð er 

áhersla á að umgangast allan gróður með virðingu (J. Thompson 2000:73). 

Útivera og hreyfing eru samtengdir þættir. Mikilvægt er að leikskólinn skapi 
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góðar aðstæður á leiksvæði sínu til hreyfileikja, bæði skipulagðra leikja og leikja 

sem börnin finna upp á sjálf (Aðalnámskrá leikskóla 1999:19). 

 

Mikilvægt er að hvetja foreldrar til að finna út hvað þeir geta gert þegar þeir hafa 

áhyggjur um öryggi barna sinna á leiksvæðum utandyra í sínu nánasta umhverfi. 

Að finna aðrar leiðir fyrir líkamlega áreynslu barna sinna, gæti hugsanlega ekki 

verið nóg (S. Gable 2007:60). 

Vaxandi fjöldi rannsókna hafa sýnt að magn hreyfingar fer mikið eftir 

umhverfinu, hvar maður býr og stærð húsnæðis, aðrar rannsóknir hafa sýnt 

mikilvægi þess að vera í nálægð við garða og leiksvæði. Tenging við árstíðir og 

veðurfar hafa oftast verið hunsaðar í rannsóknum (P. Tucker 2007:909). 

Rannsóknir hafa þó sýnt að magn sólarljóss, hitastig og úrkoma getur haft áhrif á  

hreyfingu, sérstaklega göngu utandyra sem er algengasta hreyfingin ef litið er á 

alla íbúa. Veðurfar er mjög líklegt til að hafa áhrif á það hvort fólk fer út að hreyfa 

sig eða ekki (P, Tucker 2007:909). 

Umhverfið utandyra á að auka hreyfingu hjá leikskólabörnum, þó verður að passa 

upp á magn óhollra sólargeisla (UV). Sagt er að 80-90% af orsökum 

húðkrabbamein í vesturlöndum megi rekja til of miklar sólargeislunar þegar fólk 

er á barnsaldri (C. Boldemann 2005:301-302). 

Því er mikilvægt að ýta undir hreyfingu, og til að minnka líkur á offitu á 

fullorðinsaldri er gott að börn byrji snemma að hreyfa sig, og tileinka sér 

hreyfingu daglega ( P. Tucker 2007:910 ).  

       Í 27 af 37 skýrslum (73%) sem gerðar voru á tæplega 300.000 einstaklingum í 

8 löndum (P. Tucker 2007:910) kom fram að veður hefur mjög mikil áhrif á 

hreyfingu utandyra. Ef veður er svona stór þáttur í hreyfingu utandyra ætti að ýta 

undir hreyfingu á köldum dögum og rigningadögum með því að bjóða upp á góða 

aðstöðu innan dyra.  Ef horft var á árstíðir kom í ljós að fólk var mest úti á vorin 

og sumrin (apríl – ágúst), hreyfing náði hápunkti í júlí-ágúst og orkunotkun var 

minnst á veturnar, vegna stuttra daga (lítið dagsljós) og verra veðurs. Aðeins 

niðurstaða á einum stað sýndi minni hreyfingu á sumrin en á veturnar, en það var í 
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Galveston, Texas þar sem meðalhitastig í Júlí er 29°C, og mun erfiðara að stunda 

hreyfingu utandyra í þeim hita (P. Tucker 2007:919).       

  Þéttara nágrenni (hverfi) hefur áhrif á líkamlega hreyfing hjá fullorðnum (J.N. 

Roemmich 2006:437). Áhrif á þéttri byggð hefur ekki verið rannsakað varðandi 

börn. Minna bil milli húsa hefur þau áhrif að gönguleið milli húsa styttist, 

foreldrar eru því mun líklegri til að nenna að ganga með börn sín til heimila vina 

þeirra, eða leyfa þeim að ganga þangað ein,frekar en að nota bíl (J.N. Roemmich 

2006:437). Hverfi sem bjóða upp á aðgang að utandyra aðstöðu, eins og garða 

eykur áhuga barna á líkamlegri hreyfingu utandyra, einnig eru garðar og leiksvæði 

góðir fyrir foreldra til að eyða tíma með börnum sínum, eða leyfa þeim að hitta 

vini sína þar. Hverfi með görðum og þéttri byggð er skapar meiri hreyfingu hjá 

börnum. Og á það sama við um eldri krakka og foreldra, því er mikilvægt að 

hanna hverfi með það i huga (J.N. Roemmich 2006:441). 

 

3.3 Hlutverk leikskólakennara og foreldra3.3 Hlutverk leikskólakennara og foreldra3.3 Hlutverk leikskólakennara og foreldra3.3 Hlutverk leikskólakennara og foreldra    

Þegar hreyfistund eru skipulagaðar er gott að byggja þær líka á áhugasviði 

barnanna og fá þau til að koma með hugmyndir. Þegar þau fá að taka þátt í 

undirbúningnum finna þau að hugmyndir þeirra skipta máli. Þegar börn fá að taka 

þátt í uppbyggingu hreyfistunda styrkist sjálfstraust þeirra, þau finna að hlustað sé 

á skoðanir þeirra. Þetta er mjög mikilvægt fyrir börn með hegðunarvandamál þau 

fá að framkvæma það sem börnunum langar að gera og þau hafa áhuga á og 

dregur það því oftast úr hegðunarvandkvæðum (R.S. Curtis 1982:42). Þetta geta 

jafnvel verið einhverjir leikir sem börnunum finnst skemmtilegir og þau vilja fara 

oft í. Það er grundvallaratriði að allir hafi gaman af því sem verið er að gera því án 

þess verður enginn árangur (R.S. Curtis 1982:42). 

Leikskólakennarinn þarf líka að hafa áhuga á því sem hann er að gera því hann er 

fyirrmynd barnanna og ef hann er virkur þá skilar það sér til barnanna. 

Leikskólakennarinn þarf að skapa umhverfi sem virkar hvetjandi á börnin til að 

hreyfa sig í og er um leið námsörvandi. Hann á ekki að kenna á hefðbundinn hátt 

heldur skapa aðstæður þar sem þau geta kannað, tekist á við áskorun og aukið 

hreyfifærni sína. Hann spyr spurninga, leiðbeinir, hvetur, styrkir og er alltaf til 
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staðar. Hann á að horfa á ferlið sjálft sem er í gangi þegar börnin hreyfa sig en 

ekki útkomuna því það skiptir til að mynda ekki máli hversu hátt þau geta      

hoppað heldur er það hreyfingin sem slík sem er mikilvæg (R.S. Curtis 1982:3).  

Leikskólakennarinn þarf að fylgjast vel með hreyfingu hjá hverju barni því þá sér 

hann betur þroska þess og framfarir (Aðalnámskrá leikskóla 1999:19).  

 Foreldrar gegna lykilhlutverki og geta því haft mikil áhrif á hvort barnið 

fullnægir hreyfiþörf sinni. Foreldrar geta takmarkað tíma sem varið er í kyrrsetu 

eins og tölvuleiki og sjónvarpsáhorf, og þess í stað hvatt og stutt barnið til 

hreyfingar. Þá er mikilvægt að taka tillit til áhuga barnanna og getu þeirra, það 

sem hentar einum hentar ekki öllum. Foreldrar eru fyrirmyndir og sameiginleg 

hreyfistund fjölskyldu er verðmæt gæðastund (Gigja Gunnarsdóttir 2005). Skólar 

gegna einnig ábyrgðarmiklu hlutverki þegar kemur að heilsueflingu barna og er 

mikilvægt að foreldrar fylgist vel með og taki þátt í því starfi (Gígja Gunnarsdóttir 

2005). 

Nokkrar ástæður liggja að baki þess að heilsurækt fyrir börn á leikskólaaldri hefur 

fengið  mjög litla athygli þangað til núna þrátt fyrir mikilvægi umræðunnar.(M.F. 

Williams 2002). 

1. Foreldrar halda að leikskólabörn fái nógu mikla hreyfingu í leikskólanum 

og þess vegna hugsa þau lítið um hreyfingu barna þegar heim er komið.  

2.  Sumir foreldrar trúa því að líkamleg áreynsla hjá börnum geta skaðað 

hjartavöðvann hjá ungum börnum. Það eru engar læknisfræðilegar sannanir  

sem að staðfesta þessar hugmyndir.  

3. Foreldrar hafa lika trúað því að líkamleg áreynsla geti hægt á vexti 

barnanna.  

Leikskólabörn líta á foreldra sína sem fyrirmynd um hvernig þau eiga að 

hegða sér, þessi ungu börn eru þegar byrjuð að móta skoðanir um hreyfingu 

eftir því sem foreldrar þeirra kenna þeim í sambandi við hreyfingu. Foreldrar 

ættu því að leggja sig alla fram við að kynna sér jákvæð áhrif hreyfingar (M. 

F. Williams 2002). 
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Foreldrar geta haft mikil áhrif á hvað börn þeirra hreyfa sig mikið. Þau geta 

(Lýðheilsustöð 2008:7):  

• Verið góð fyrirmynd og hreyft sig með börnunum. 

• Hugað að eigin hreyfivenjum og barna sinna.  

• Hvatt til útileikja og þátttöku í skipulögðu íþróttastarfi.  

• Bent á athafnir sem fela í sér hreyfingu þegar börnunum leiðist.  

• Gefið gjafir sem hvetja til hreyfingar, s.s. bolta, sippubönd, skauta 

eða hjól.  

• Hvatt barnið til að ganga eða hjóla í og úr skóla.  

• Samið við barnið um tímamörk fyrir daglega afþreyingu við skjá.  
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LokaorðLokaorðLokaorðLokaorð    
Hreyfing er mikilvæg fyrir alla,og ekki síst er það mikilvægt að börn stundi góða , 

reglulega og uppbyggilega hreyfingu. Öll hreyfing er góð fyrir líkama og sál. Í 

gegnum hreyfingu styrkist líkaminn þar á meðal fín og grófhreyfingar sem skipta 

miklu máli í hreyfiþroska barna.  

Með vaxandi offituvandamálum á Íslandi hefur gildi þess að nýta hreyfingu í 

skólastarfi aukist. Börn borða meira af skyndibita mat heldur en áður fyrr og þar 

sem þau hreyfa sig lítið þá fitna þau. Þess vegna er mikilvægt að stuðla að því að 

hreyfing verði stór þáttur í leikskólastarfinu og að leikskólakennarar og aðrir 

starfsmenn kynni sér vel mikilvægi hreyfingar fyrir ung börn. Ekki er síður 

mikilvægt að foreldrar kynni sér mikilvægi hreyfingar hjá börnum, hvað það er 

mikilvægt fyrir þroska barna að hreyfa sig reglulega, fyrir heilsuna og fyrir 

framtíð barnsins. Að mínu mati er í dag orðið svo mikið um tölvur og 

sjónvarpsgláp hjá börnum og hreyfa þau sig þar af leiðandi minna eins og fram 

kom í grein Gable og er það á hlut foreldrana að virkja börnin í meiri hreyfingu 

jafnt úti sem inni. Einnig finnst mér mikilvægt að kennarar þekki þroska 

barnanna. Þeir verða einnig að vera hugmyndaríkir og skemmtilegir þannig að 

börnunum þykir gaman í hreyfistundum. Foreldrar verða líka að vera góð 

fyrirmynd og hreyfa sig með börnunum vegna þess að ef börn alast upp við að 

foreldrarnir hreyfa sig lítið sem ekkert þá er mjög liklegt að börnin hreyfi sig lítið 

sem ekkert því allt sem foreldrarnir gera smitast jú til barnannna. Ef  uppalendur 

eru virkir í hreyfingu þá ætti góður grunnur að vera lagður fyrir áframhaldandi 

hreyfingu hjá ungu kynnslóðinni.  

 

     Ég vona að lokaverkefnið nýtist leikskólakennurum, foreldrum og öllum þeim 

sem tengjast að einhverju leyti uppeldi barna, og að mér hafi tekist að opna augu 

þeirra fyrir mikilvægi hreyfingar hjá börnum á leikskólaaldri.  

 

 

 
 
 



- 17 - 

 

 

    

    

    

    

    

ViðaukiViðaukiViðaukiViðauki    
 

 

 

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 



- 18 - 

 

Hugmyndir að leikjum til að auka markvissa hreyfingu í Hugmyndir að leikjum til að auka markvissa hreyfingu í Hugmyndir að leikjum til að auka markvissa hreyfingu í Hugmyndir að leikjum til að auka markvissa hreyfingu í 
leikskólanumleikskólanumleikskólanumleikskólanum    

 

A)A)A)A) Mikilvægi leiksinsMikilvægi leiksinsMikilvægi leiksinsMikilvægi leiksins    

   

Leikurinn er mjög mikilvægur fyrir almennan þroska barna. Í Aðalnámskrá 

leikskóla (1999) er lögð áhersla á leikinn og fjallað um gildi hans fyrir nám og 

þroska þeirra. Málþroski, félagsþroska og félagsvitund og vitsmunaþroska ber að 

hlúa að ásamt fleiri þáttum. Þar segir m.a.:  

„Á bernskuárum er leikur lífstjáning barns, ríkjandi athöfn og mikilvægasta 

náms-og þroskaleið þess. Leikur er hornsteinn leikskólastarfsins og lífstjáning og 

gleðigjafi barns. Frjáls og sjálfsprottinn leikur er hið eðlilega tjáningaform 

barns.“ (Aðalnámskrá leikskóla 1999:11). 

Þegar lítil börn eru að leika sér hafa þau enga þörf fyrir að ljúka leiknum með 

einhverri niðurstöðu eða upplýsingum. Það sem skiptir mestu máli er leikurinn 

sjálfur. Ef börn hafa möguleika á að velja sjálf hvernig þau leika sér, felst 

leikurinn oftast í hvað þau geta gert með líkamann en einnig það efni eða dót sem 

er næst þeim í hvert skipti. Þau börn sem fá að velja leik sinn sjálf þroskast því 

ekki aðeins vitsmunalega heldur einnig tilfinningarlega (I. Pramling 1995:85-86).   

Að börn fá að leika sér á sínum forsendum skiptir miklu máli. Lítil börn stoppa 

yfirleitt ekki lengi við í leik sínum, heldur er eins og þau vilji prófa allt í einu. Það 

er ekki hægt að skikka þau til að vera í einum leik mjög lengi því þá verða þau 

pirruð og leið og leikurinn hætir að hafa þroskalegt gildi fyrir þau (I. Pramling 

1995:86).  
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B) Innileikir í salB) Innileikir í salB) Innileikir í salB) Innileikir í sal    

 

HÖFUÐ, HERÐAR, HNÉ OG TÆR 

Höfuð, herðar, hné og tær hné og tær 

Höfuð, herðar, hné og tær hné og tær 

Augu, eyru, munnur og nef 

Höfuð, herðar, hné og tær 

Byrjað er að syngja textann hægt og síðan er hraðinn aukinn eftir því sem börnin 

ráða við það og textanum er fylgt eftir með hreyfingum. Margir hugmyndir að 

hreyfileikjum, í líkingu við þessa, eru til á leikskólum. 

 

1,2,3,4,5 DIMMALIMM 

Einn grúfir sig upp við vegg og aðrir þátttakendur standa aftan við ákveðna línu í 

hæfilegri fjarlægð. Sá sem grúfir telur upphátt en hægt 1,2,3,4,5 Dimmalimm. Á 

meðan hann telur færa hinir sig varlega nær og nær. Þegar sá sem grúfir hefur 

lokið þulunni má hann líta við og sjái hann einhvern hreyfast er sá hinn sami 

sendur til baka á byrjunarreit. Ef einhverjum tekst að klukkan þann sem grúfir á 

meðan hann fer með þuluna, þá eiga allir að hlaupa til baka en sá sem ,,er hann“ 

reynir að ná einhverjum og sá sem næst skiptir við hann um hlutverk (Ingvar 

Sigurgeirsson 2007). 

 

HÚLAHRINGAR OG DANSANDI BÖRN 

Trommusláttur eða tónlist er leikin. Húlahringar eru lagðir á gólfið og gott bil haft 

á milli þeirra. Í upphafi eru hringarnir jafn margir og börnin. Við biðjum þau að 

fara inn í hringana og segjum þiem að þegar tónlistin hefjist þá fari þau út úr 

hringunum og byrji að hreyfa sig út um allt svæðið eins og svífandi blöðrur, hægt, 

hratt, uppi og niðri og allt þar á milli. En ætlast er til að þau fari ekki inn í 

hringana fyrr en tónlistin er stöðvuð. Smátt og smátt fækkar hringum, þ.e.a.s. 

einum eftir hverjum stöðvum. Enginn á eigin hring þannig að börnin þurfa að 

deilda þeim með sér. Að lokum eru öll börnin komin í einn hring. Við biðjum 
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börnin að vita hvort þau komist út úr hringnum ef þau haldast í hendur. Síðan 

dansa þau í kringum hringinn og setjast inn í hann að lokum.   

 

 

MYNDASTYTTULEIKUR 

 

Börnin hlaupa um salinn á meðan spiluð er tónlist, þegar leikskólakennarinn 

stoppar tónlistina eiga allir að stoppa snöggt í hinum ýmsu stellingum eins og 

myndastyttur og síðan á leikskólakennarinn að giska á hvað hver og einn er. Þegar 

stjórnandinn hefur giskað rétt aðstoðar það barn við að finna út hvað hinir eru og 

þannig koll af kolli. 

 

JÓSEP SEGIR 

Einn er valinn til að vera stjórnandi (Jósep). Jósep gefur ýmsar skipanir sem allir 

verða að hlýða, það er ef stjórnandinn segir ,,Jósep segir" framan við skipun sína. 

Sleppi hann því og einhver framkvæmir samt skipunina er sá úr leik.  

Dæmi um fyrirmæli: Jósep segir Allir eiga að lyfta höndum hátt upp og teygja sig 

(allir þátttakendur framkvæma þetta). - Hendur niður (þeir sem setja hendur niður 

eru úr leik). Allir eiga að klappa (þeir sem klappa eru úr leik). Jósep segir allir 

eiga að klappa (allir klappa). Hætta (þeir sem hætta að klappa eru úr leik). Jósep 

segir Hætta að klappa (allir hætta klappinu).  

Leikurinn heldur áfram þar til enginn er eftir. Stjórnandinn reynir vitaskuld að 

hafa fyrirmælin sem skemmtilegust (allir eiga að klípa í nefið á sér, reka út úr sér 

tunguna, gretta sig, toga í tærnar á sér, boxa, rífa í hár sér, vera undrandi á svipinn 

o.s.frv.) (Ingvar Sigurgeirsson 2007).  

 

ÞRAUTABRAUT 

þegar þrautabraut er sett upp inni á deild eða í sal er um að gera að nota það sem 

tiltækt er eins og holukubba sem eru til á mörgum leikskólum, stóla, borð, dýnur 
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og annað sem kemur að notum. Fyrir þennan aldurshóp er betra að hafa stöðvarnar 

fáar. 

• Skríða í gegnum hólk eða orm 

• Fara í kollhnís eða rúlla sér eftir dýnu 

• Ganga eftir spýtu, jafnvægisæfing 

• Búa til tröppur úr holukubbum 

• Hoppa á trambólíni, leikskólakennari heldur í hendur barna á meðan þau eru að 

kynnast því 

• Ganga með grjónapokar á höfði og kasta þeim ofan í sívalning 

 

C)  Útileikir C)  Útileikir C)  Útileikir C)  Útileikir     

Hreyfistund hefst á því að börnin klæða sig eftir veðri. Síðan þegar út er komið er 

farið í nokkra leiki til þess að hita þau upp. Farið er í leikina „Köttur og mús“ og 

„Í grænni lautu“. Síðan er farið af stað í svokallaða kraftgöngu. Farið er útfyrir lóð 

leikskólans og gengið kröftuglega áfram. Það er til dæmist hægt að fara með 

börnin út í móa og láta þau ganga í þúfunum og á ósléttu landi. Hægt er að láta 

þau hoppa milli þúfanna. Áður en lagt er af stað aftur að leikskólanum og hvíla sig 

jafnvel sungin nokkur lög. Síðan er gengið rólega aftur upp í leikskóla. Með 

þessari hreyfingu er verið að þjálfa þol og úthald barnanna. Það vill oft gleymast á 

leikskólanum að í útivist er hægt að fara í fullt af skemmtilegum leikjum með 

börnunum. Flestir leikskólar hafa ágætis útisvæði sem upplagt er að nota fyrir 

margskonar leiki. Hér á eftir koma hugmyndir af nokkrum útileikjum sem flestir 

leikskólar ættu að geta aðlagað að sínu útisvæði. Leikirnir eru misflóknir og 

starfsmenn verða að meta hvaða leikir henta aldri barnanna.  

 

 

 

ERTU VAKANDI BJÖRN FRÆNDI 

Eitt barn byrjar sem Björn frændi „skógarbjörn“ sem krýpur á fjórum fótum og 

hrýtur í gangstæðu horn við börnin. Börnin læðast yfir og þegar þau eru að nálgast 
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björn frænda kalla þau öll í kór: Ertu vakandi Björn frændi og enn þá hærra, ertu 

vakandi Björn frændi, allt í einu vaknar Björn frændi og stekkur á fætur og eltir 

börnin, þau reyna að flýja heim á upphafsstað. Þau sem nást skipta um hlutverk og 

hjálpa Birni frænda. Einnig er hægt að nota þennan leik inni í sal leikskólans 

(Ólafia Margrét Ólafsdóttir 2004). 

 

EIN ÉG SIT OG SAUMA 

Börnin leiðast í hring og ganga réttsælis. Eitt barnanna er inni í hringnum og situr 

á hækjum sér og þykist vera að sauma (góð æfing í látbragðsleik). Þegar sungið er 

„Hoppaðu upp“ þá hoppar miðjumaðurinn upp og gerir eins og sagt er í vísunni; 

lokar augunum, bendir í austur (gott tilefni til að læra áttirnar) og síðan í vestur, 

stoppar síðan við með útrétta hönd og sá er „bestur“ sem miðjumaðurinn bendir á 

þegar vísunni lýkur (Ólafia Margrét Ólafsdóttir 2004). 

Ein ég sit og sauma 

inni í litlu húsi. 

Enginn kemur að sjá mig 

nema litla músin. 

Hoppaðu upp og lokaðu augunum, 

bentu í austur, bentu í vestur, 

bentu á þann sem að þér þykir bestur 

 

LÍTIÐ SKIP-STÓRT SKIP-LAND-LOFT-SJÓR 

Börnin eru öll saman á miðjum vellinum og byrja á því að læra heitin: Stórt skip-

lítið skip-land-loft og sjór. Stóra skipið er á öðrum enda vallarins og litla skipið er 

á hinum vallarins, land er miðjan þar sem þau standa, loft þá eiga þau að setja 

hendur hátt upp, sjór beygja sig niður og snerta jörð. Kennarinn kallar eitthvað af 

þessum nöfnum hátt til dæmis stórt skip þá eiga allir að hlaupa í stóra skipið, 

markmiðið hjá börnunum er að framkvæma skipunina sá sem er fyrstur vinnur og 

fær að kalla næst. Næsti kallar til dæmis loft þá er að sjá hver er fyrstu að setja 
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hendur upp fyrir höfuð o.s.frv..Einnig er hægt að nota þenna leik inni í sal 

leikskólans.  

 

 

LJÓN OG TÍGRISDÝR 

Tvö börn eru fengin til að vera ljón og tígrisdýr. Þau eru staðsett á miðjum 

vellinum út við hliðarlínur beint á móti hvort öðru. Hin börnin eru dýrin í 

skóginum og eiga að hlaupa yfir og reyna að komast fram hjá ljóninu og 

tígrisdýrinu sem reyna að ná þeim. Ljónið og tígrisdýrið keppa um hvort nær fleiri 

börnum . Þau sem nást setjast niður heima hjá ljóninu eða tígrisdýrinu.  

 

UNGARNIR MÍNIR KOMIÐ ALLIR HEIM 

Einn refur, ein ungamamma og fjöldi af ungum. Ungarnir og refurinn eru í sitt 

hvoru horninu hlið við hlið en ungamamma er staðstt í horninu samsíða refnum 

þannig að ungarnir verða að hlaupa í kross yfir völlinn. Leikurinn hefst á því að 

ungamamma kallar: Komið heim allir ungarnir mínir. Ungarnir svara: Nei við 

þorum ekki.  Ungamamma: Afhverju ekki? Ungarnir: við erum hræddir við rebba 

hann étur okkur. Ungamamma: Komið strax heim ungarnir mínir. Ungarnir 

hlaupa þá af stað á fullri ferð og refurinn reynir að ná sem flestum ungum. Þeir 

sem nást hjálpa refnum (Ólafia Margrét Ólafsdóttir 2004). 
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