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Formáli

Þessi handbók er lokaverkefni okkar í viðbótarnámi til B.Ed. 
gráðu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Bókin inniheldur
samvinnuleiki en markmiðin með þeim eru að auka félagslega 
færni barna, að þau læri að virða hvert annað, taka tillit til 
hvers annars og vinna saman. Þeir hafa það líka að markmiði að 
allir hjálpist að og séu þátttakendur í að leysa margvísleg verkefni
í hóp. Með þessum hætti styrkist einnig sjálfsmynd barnanna 
og þau finna fyrir því trausti og öryggi sem fylgir því að vera hluti 
af hóp. Samvinnuleikir henta einkar vel í fjölmenningarlegu
uppeldi þar sem helstu hugtökin eru samkennd, umburðarlyndi
og skilningur gagnvart fólki sem t.d. talar annað tungumál ásamt
samstöðu, virðingu og víðsýni.

Þar sem leikur er talin vera helsta námsleið barna þótti okkur 
tilvalið að safna saman leikjum sem stuðla að samvinnu, 
tillitssemi, hjálpsemi og samskiptahæfni. Bókin er hugsuð sem 
langtímaverkefni og þar af leiðandi eru engin blaðsíðutöl í henni
og því má bæta leikjum í handbókina að vild. Öll blöð eru harð-
plöstuð og eru einn eða tveir leikir á hverri síðu. Að okkar mati 
er þægilegt að geta tekið það blað úr möppunni, sem leikurinn
er á, meðan verið er að kenna hann. Við leggjum líka mikið upp
úr því að börn, starfsfólk og jafnvel foreldrar séu þátttakendur
í mótun bókarinnar. Við mælum með því að í hópunum vinni 
saman 2-4 börn en ef um stærri hreyfileiki er að ræða þá vinni 
4-6 börn saman í hóp. Starfsfólk leikskólans Múlaborgar lét okkur
í té bæði leiki og netslóðir frá sínum heimalöndum sem við gátum
nýtt okkur við gerð þessarar bókar og viljum við þakka þeim 
sérstaklega vel fyrir. Það er von okkar að þessi bók verði börnum
og starfsfólki til gagns og gamans.

Kristín Árnadóttir og Elfa Birna Ólafsdóttir



Kóngulóarleikur

Fjögur börn í hóp krækja höndum saman í hring 
með bökin inn í hringinn . Þau eru þá með átta fætur
eins og kónguló. Hægt er að vera með fjölmenningar-
lega tónlist til að hreyfa sig eftir eða hljóðfæri, takt
eða hvað sem kennaranum  kemur í hug. Markmiðið er 
að komast frá stað A til B með því að samhæfa 
hreyfingar og vinna saman.
Aldur: 5-6 ára

Eltingaleikur

Þessi eltingaleikur er óhefðbundinn að því leyti að tveir 
nemendur krækja saman höndum og reyna að ná hinum.

Tveir nemendur eru valdir til að elta hina. Þeir krækja 
saman höndum og eiga að elta þá og reyna að ná þeim. 
Þegar þeim tekst að ná einhverjum bætist sá aðili í 
keðjuna og þá verða þeir þrír, fjórir o.s.frv. Leiknum lýkur 
þegar öllum hefurverið náð.
Aldur: 4-6 ára

Tuskudýrið

Þessi leikur er nokkurskonar eltingaleikur , þó óhefð-
bundinn að því leyti að þátttakendur geta bjargað hver 
öðrum með því að henda tuskudýri á milli sín, en
handhafi tuskudýrsins er “stikkfrí” frá þeim sem
eltir. 

Barnahópurinn getur verið misstór allt frá 4-12 ef við 
miðum við börn á aldrinum 4-6 ára.Hér þarf líka að nota 
tuskudýr 1-3 stykki miðað við stærð barnahópsins, t.d. 
er hæfilegt að nota eitt dýr til að henda á milli ef stærð 
hópsins eru 4 börn en 3 ef hópurinn eru 12 börn. 
Eitt barn í hópnum er síðan sá sem er hann og á að reyna 
að ná hinum.
Aldur: 4-6 ára



Hvar er ég – Hver er ég (Ímyndunarleikur)

Þessi leikur gengur út á það að vera eitthvað dýr, 
hlutur eða manneskja sem gegnir tilteknu hlutverki, t.d.
lögreglumaður í huganum, sem sagt ímyndunarleikur.
Önnur útgáfa af þessum leik er að börnin ímynda sér
stað sem þau ætla að fela sig á í huganum eða stað sem 
þau ætla að ferðast til. Börnin skiptast síðan á að reyna
að komast að því hvar eða hver hin eru.

Kennarar og börn setjast niður og ákveða
hvernig leikurinn á að fara fram. Kennarinn getur komið 
með uppástungur en mikilvægt er að börnin ræði í 
sameiningu hvað á að gera. Í feluleiknum er gott að 
ákveða stað þar sem leikurinn á að fara fram t.d. innan
leikskólans. Mikilvægt er í þessum leik að börnin kunni 
og samþykki að vera heiðarleg  þegar kemur að þeim
stað eða hlutverki sem þau velja sér, þ.e. það er alveg
bannað að skipta um stað eða hlutverk eftir að leikurinn 
er hafinn.
Aldur: 4-6 ára

Baunapokar

Tveir og tveir nemendur standa  mjög
Nálægt hvor öðrum. Þeir kasta baunapoka á milli sín 
og sá sem grípur stígur eitt skref aftur á bak. Ef þeir 
missa baunapokann stíga þeir eitt skref áfram. 
Nemendur reyna að komast sem lengst frá hvor öðrum
án þess að missa baunapokann.
Aldur: 4-6 ára

Boltagrip

Tveir og tveir nemendur sitja andspænis
hvor öðrum og láta iljar snertast. Þeir rúlla eða
kasta á milli síná svipaðan hátt og í “Baunapokum”.
Þeir flytja sig um einn rass aftur á bak eða áfram allt
eftir því hvernig gengur.
Aldur: 4-6 ára



Sól                      Söngvari          Landið mitt

Lagið er: Ef væri ég söngvari

Kýr                                            Mjólk

Lagið er: Nú skal syngja um kýrnar

Hjólbarði                                   Strætó

Lagið er: Hjólin á strætó

Hvert er lagið Höf. Elfa Birna Ólafsdóttir

Leikurinn gengur út á að tveir hópar takast á um að finna ákveðið lag, 
eftir vísbendingum í formi mynda og texta. Hér þarf kennari að útbúa 
myndir af hlutum eða persónum sem koma fyrir í því lagi sem spurt er 
um. Hugmyndin er að kennarinn noti myndirnar, eina í einu til þess að 
gefa nemendum vísbendingar um hvaða lag er verið að spyrja um. 
Þegar annar hvor hópurinn hefur uppgötvað hvaða lag er verið að spyrja
um fá þau broskarl í töfluna sína, en báðir hópar syngja líka hvert og 
eitt lag. Markmiðið er að hver hópur fylli út í töfluna sína, sjá mynd hér 
að neðan og einnig bakhlið. Stærð hópa: 4-6 börn í hverjum hóp.

Hópur 1        Hópur 2 Aldur:
Leikurinn hentar börnum
frá 4-6 ára en hafa þarf í
huga að einfalda gátuna
fyrir yngri nemendur og 
að sama skapi er hægt að
þyngja gátuna þegar eldri
nemendur eiga í hlut. 
Sýnishorn af myndum sem 
tengjast vissum lögum er að 
finna á næstu síðu.



Ormurinn

Börnin búa til langan orm með því að setjast í langa röð
hvert fyrir aftan annað, kennarinn í miðjunni. Allir
leggja armana um mitti barnsins fyrir framan og halda
vel því síðan þarf ormurinn að vera samtaka um að færa
sig fram og aftur eftir gólfinu. Gaman er að gera þetta
fyrir framan spegil þannig að börnin geti horft á sig vinna
saman. Hvað gerist ef eitt barnið hreyfir sig en hin
börnin ekki? 
Aldur: 4-6 ára 

Fallhlífin

Börnin eru með stóra fallhlíf t.d. teppi og halda hvert í 
sitt handfang. Þau leika með bolta og láta hann rúlla á 
milli sín með því að lyfta fallhlífinni, hrista hana og láta
hana taka í sig loft. Leikurinn gengur út á að börnin vinni 
saman og gæti þess að boltinn detti ekki í gólfið (því að 
þar bíða krókódílar sem éta bolta eða annað í þeim dúr). 
Aldur: 4-6 ára

Speglun

Börnin standa fyrir framan stóra spegla og skoða sig
sjálf og hvert annað í speglinum svolitla stund. Síðan
skiptast þau á að framkvæma athafnir sem hin börnin
þurfa að herma eftir með því að horfa í spegilinn og 
reyna að gera eins. Með því að orða athafnirnar og
líkamshlutana er um leið verið að kenna heitin á þeim. 
Um leið geta tvítyngdu börnin hugsanlega kennt okkur
orð yfir líkamshluta á sínu móðurmáli.
Aldur: 3-6 ára

Dekur/slökun

Börnin sitja saman tvö og tvö og bera krem á tær og 
hendur hvers annars. Kennarinn situr með þeim, 
tekur þátt og ræðir um líkamshlutana og kennir orðin
um leið. Í þessum leik gefst gott tækifæri til að ræða
ólíkan húðlit, enginn er eins, hvorki á litinn né í útliti, 
þó að við eigum margt sameiginlegt.
Aldur: 4-6 ára



Haustverkefni

Börnin byrja á því að teikna stórt tré, einn til tveir 
metrar, á maskínupappír. Útlínurnar eru teiknaðar með
því að eitt barnið í hópnum leggst á pappírinn og allir
hjálpast að við að teikna útlínur þess þ.e. fætur
(rætur trésins), búkur (stofninn) og hendur (greinar). 
Síðan leggjast börnin eitt af öðru í útlínur þess fyrsta
og allir hjálpast að við að bæta greinum (höndum barn-
anna) á tréð. Börnin hjálpast að við að mála stofninn
og greinarnar. Að þessu loknu búa börnin til laufblöð
með því að klippa út pappír sem þau hafa málað eða
klippa út úr gömlum tímaritum. Eins er hægt að nota
laufblöð sem þau hafa þurrkað eða búið til úr öðrum
efnivið. Kennarinn getur rætt um það að ekkert laufblað
sé eins og ekkert tré sé eins á sama hátt og enginn 
manneskja sé eins og önnur í útliti. Verkefnið getur tekið
nokkurn tíma og í hvert skipti ræðir kennarinn um það
hversu miklu máli það skipti að allir hjálpist að við að
vinna svona stórt verkefni, hvort það hefði ekki verið
erfiðara að gera það einn og hversu miklu máli það skipti
að vera hjálplegur og geta tekið sameiginlegar 
ákvarðanir um það sem verið er að búa til. Kennarinn
getur útbúið ferilbók (bók sem sýnir ferlið í verkefninu
fyrir hópinn í heild) til þess að fara betur yfir verkefnið
með börnum sem eru að læra íslensku og festa betur
í sessi ný orð sem lærðust í ferlinu.
Aldur: 4-6 ára

Húsaleikur

Hvert barn fær “húlla” hring (sippuband, dýnu eða
annað) sem þjónar þeim tilgangi að vera húsið þeirra. 
Þau byrja leikinn á því að sitja inni í húsunum sínum. 
Síðan byrjar kennarinn að spila tónlist og á meðan 
þurfa börnin að fara út úr húsunum sínum og dansa
og hreyfa sig. Á meðan tekur kennarinn eitt húsið í
burtu. Síðan er tónlistin stöðvuð og þá þurfa börnin
að bjóða barninu sem missti húsið sitt til sín. Þetta er
svo endurtekið þar til öll börnin eru komin inn í sama
húsið og þurfa þá að finna leið til að komast öll þangað
inn.
Aldur: 4-6 ára

Fætur bundnir

Tvö og tvö börn eru bundin saman á tveimur fótum
og þurfa að æfa sig að ganga saman með þrjá fætur
frá stað A til B. Þau komast ekki á áfangastað án þess
að vinna saman.
Aldur: 4-6 ára



Ljósmyndarar

Framkvæmd: Nemendum er skipt í tvo hópa, hæfilegur
fjöldi í hverjum hópi eru 4-6 nemendur. Í öðrum hóp-
num eru ljósmyndarar en í hinum eru myndefni. Þeir
sem eru í hópnum myndefni stilla sér upp fyrir mynda-
töku. Þeir sem eru í hópi ljósmyndara eiga að leggja á
minnið hvernig myndefnin stilla sér upp og fara út úr
herberginu. Mikilvægt er að ljósmyndarar vinni vel
saman og hjálpist að við að leggja á minnið í hvernig
stellingum myndefnin eru. Myndefnin breyta um 
stellingar  áður en ljósmyndarar koma afur inn í herberg-
ið. Ljósmyndarar eiga svo að koma aftur inn í herbergið
og setja myndefnin í réttar stellingar.
Aldur: 5-6 ára

Hvar ertu félagi

Þátttakendur vinna tveir og tveir saman. Hvert par 
ákveður eitt sameiginlegt hljóð t.d. dí dí, fí fí, fo fo,
ho ho o.s.frv. Öll pörin eru síðan aðskilin og ganga um
með bundið fyrir augun. Síðan á hver einstaklingur að
finna sinn félaga með því að gefa frá sér hið ákveðna
hljóð og einnig að hlusta eftir hljóði félaga síns. Þegar 
öll pörin hafa sameinast aftur þá er hægt að stofna
hljómsveit með öllum hljóðunum.
Aldur: 5-6 ára

Lestarleikur

Undirbúningur kennara: Hér þarf kennari að undirbúa 
sig vel fyrir leikinn með því að fræðast um lönd þar 
sem lestin á að stoppa. Hann þarf líka að ákveða 
fyrirfram hvar lestin á að stoppa á meðan á leiknum
stendur. Spurningar sem hann þarf að spyrja sig eru t.d.: 
Hvað heitir höfuðborg landsins, hvaða tungumál er talað
í landinu, hvernig segir maður góðan daginn á tungumáli
viðkomandi lands, hvernig segir maður bless, hvernig 
matur er borðaður í landinu o.s.frv. Hugmyndin með 
leiknum er sem sagt að fræðast um önnur lönd og þá 
sérstaklega um lönd barna og starfsfólks leikskólans. 
Mikilvægt er samt sem áður að kennarinn spyrji nemendur
hvort þeir viti eitthvað um viðkomandi land og hér er 
tilvalið að fræðast um lönd allra barnanna í leikskólanum.

Framkvæmd: Nemendur mynda lest með því að standa
í röð, með hendur á herðum næsta manns fyrir framan.
Nemendur eru bæði lestin og fólkið í lestinni. Lestin
ferðast land úr landi upp hæðir og hóla. Þegar lestin
stoppar í landi t.d. Þýskalandi, fræðumst við um Þýska-
land með aðstoð kennara og nemenda og svo koll af
kolli.
Aldur: 4-6 ára



Blöðrustuð

Þessi leikur gengur út á að halda blöðrum á lofti með
ýmsum ráðum þannig að þær snerti ekki gólfflötinn.
Tólf manna nemendahópi er skipt í þrjá hópa svo dæmi 
sé tekið, sem sagt 4 börn í hverjum hópi. Hver hópur fær
eina blöðru til umráða. Hópurinn á síðan að vinna saman
að því að halda blöðrunni á lofti. Þetta kann að hljóma
einfalt en svo er ekki, því ef hópurinn missir blöðruna og
hún snertir gólfið þá eru t.d. hendur leikmanna úr leik og
hópurinn þarf að reiða sig á olnboga, hné, höfuð fætur 
eða aðra líkamshluta. Í hvert skipti sem blaðra hóps
snertir gólfið er einhver líkamshluti úr leik. Hér þarf líka
að skipa einn dómara fyrir hvert lið, sem fylgist með 
framgöngu mála þ.e. hver dómari fylgist með sínu liði
og ákveður hvaða líkamshluti er tekinn úr umferð þegar
blaðran snertir gólfið. Leyfilegt er að gera hlé á leiknum
á meðan dómari úrskurðar.
Aldur: 5-6 ára ef nemendur eru vel þjálfaðir í leiknum
annars einfölduð útgáfa.

Einföldun: Nauðsynlegt getur verið að einfalda leikinn
fyrir leikskólaaldur. Hægt er að ákveða að nemendur
haldi blöðrunni uppi með annað hvort fótum, höndum
eða höfði og lýkur þá leiknum þegar engir líkamshlutar
eru eftir til að halda blöðrunni á lofti.

Krækja

Þessi leikur hefst á því að tveir og tveir nemendur vinna
saman. Nemendur snúa bökum saman og krækja hand-
leggjum saman. Markmiðið hér er að nemendum takist
með þessum hætti að setjast niður á gólfið og standa
aftur upp nokkrum sinnum. Þegar pari hefur tekist þetta
finna þau annað par og krækja sig saman við það og reyna
að leika leikinn aftur. Ef við gefum okkur að það séu sex
pör í salnum á takmarkið að endingu að vera það að öll
pörin kræki sig saman og geti sest niður á gólf og staðið
upp aftur.
Aldur: 4-6 ára

Einföldun: Eins og í Blöðrustuði getur verið nauðsynlegt
að einfalda leikinn og þá sérstaklega fyrir fjögurra ára 
nemendur. Þá er nóg að börnin vinni tvö og tvö saman 
með hendur kræktar og setjist niður á gólf og standi 
aftur upp.



Gátur Höf. Elfa Birna Ólafsdóttir

Ekkert er skemmtilegra en að ráða í góða gátu og er
það tilvalin skemmtun fyrir nemendur á öllum aldri.
Hér fyrir neðan má sjá nokkur dæmi um gátur fyrir
nemendur á leikskólaaldri. Hugmyndin með þessum
gátuleik er að nemendur vinni saman í litlum hópum,
2-4 í hópi og þá tveir hópar sem takast á. Tilvalið er að
nýta þennan leik í samverustund. Svo er bara að virkja
hugann og búa til góðar gátur. Hugmyndin er að harð-
plasta hverja gátu í þeirri stærð sem hentar best, með
texta öðru megin en mynd af hlutnum hinu megin.
Þannig endast þær vel og eru alltaf aðgengilegar.

Mjólkin kemur úr mér.  Ég hef júgur
og fjóra spena.  Hver er ég?

Ég segi mamma ef ýtt er á bakið
á mér.  Hver er ég?

Ég er kringlótt skífa. Á mér eru
tölustafir og tveir vísar.
Hver er ég?

Ég er stór skál og á mér eru tveir
kranar.  Stundum er vatn í mér.
Hver er ég?

Ég er skaft með hvítum hárum á
öðrum endanum.  Ég heimsæki oft
munn barnanna.  Hver er ég?

Ég hlýja höndunum úti í vondum
veðrum.  Hver er ég?

Ég er stór og stend á götuhornum.
Í mér eru þrjú ljós, eitt rautt, eitt
gult og eitt grænt.  Hver er ég?

Þegar vorið kemur vex ég upp úr 
moldinni.  Þegar sólin verður heit á
sumrin vaxa á mig falleg krónublöð.
Hver er ég?

Hvað er hnöttótt, dálítið hart, ekki mjög
stórt og hoppar upp ef því er kastað
niður.  Hver er ég?



Söguleikur Höf. Elfa Birna Ólafsdóttir

Þennan leik er hægt að leika nánast alls staðar en þó 
verður að vera friður og ró til þess. Á veraldarvefnum
er ótrúlegt úrval af ókeypis rafrænum litabókum. Hér 
eru svoleiðis myndir einmitt notaðar í þeim tilgangi að
segja sögur. Sýnishorn á næstu síðu.

Leiðbeiningar: Börnin spinna sögu út frá myndunum, 
hvort sem það er gert í samverustund, hópastarfi eða
með nemanda einum og sér. Ef um hóp er að ræða er 
hæfileg stærð 2-4 nemendur. Kennari skráir eða hljóð-
ritar sögu og setur hana á blað. Nemendur geta svo
kynnt sína sögu fyrir bekkjarfélögum og kennari les 
hana upp.

Sagan getur fjallað um hvert eru þau að fara, 
hvað ætla þau að gera, hvernig ætla þau að komast
á áfangastað, hvað eru þau með meðferðis, ætla
þau að heimsækja einhvern o.s.frv.

Þegar spjöldin eru notuð með einum nemanda er
tilvalið að ljósrita spjaldið áður en byrjað er og leyfa
nemandanum að lita það þegar hann/ hún hefur lokið
við að segja söguna.

Ætli mamma og Stína
séu að baka fyrir afmælis-
veislu?

Hvert skyldu Nonni og
Dísa vera að fara?

Ætli mamma, amma og
Óli séu að fara í Húsdýra-
garðinn?

Kannski eru mamma, pabbi
og Lóa að fara til útlanda.
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Fötuhlaup

Börnunum er skipt í tvo hópa, hæfilegur fjöldi í 
hverjum hópi eru 4-6 börn. Tvær línur eru merktar á 
gólfflötinn frá ráslínu og aftur að upphafspunkti.
Það má segja að þetta sé nokkurs konar boðhlaup en
þegar þessu hlaupi lýkur vinna allir. Hlaupið gengur út 
á að hlaupa með fötur með vatni í (mega líka vera
hrísgrjón, kubbar eða léttir svampboltar) yfir afmark-
aðan völl. Við enda vallarins er stóll sem nemendur
eiga að hlaupa í kring um og svo aftur að upphafs-
punkti  og þar tekur næsti þátttakandi við og hleypur
af stað. Haft skal í huga að föturnar þurfa ekki að
vera fullar af vatni og ágætt er að miða magnið við
aldur nemenda. Markmiðið er að sem minnstur vökvi
slettist á gólfið en það er allt í lagi að einhver vökvi
fari forgörðum. Til að auðvelda það að hefja leikinn
fyrir þann sem ekki þekkir til hans er skýringamynd á 
næstu síðu. 
Aldur: 3-6 ára

Heimild: Nexhmije Fuga



Hópur 1                                                 Hópur 2

Körfuhlaup

Þessi leikur er nokkurs konar boðhlaup eins og
Fötuhlaupið. Nemendum er skipt í tvo hópa (má þó
alveg vera einn) og er hæfilegur fjöldi í hverjum hópi
4-6 nemendur. Teiknaðar eru örvar á leikvöllin frá
rásmarki og aftur að upphafi. Við hinn enda vallarins
eru teiknaðir hringir en einnig er hægt að nota
tréhringi. Í hringjunum eiga að vera hlutir eins og
kartöfflur, epli, appelsínur, kubbar eða mjúkir boltar
svo dæmi sé tekið. Markmiðið er að hver nemandi 
hlaupi að hringjunum og safni eins mörgum hlutum og
þeir geta t.d. með hægri hendi og hlaupi svo til baka
með afraksturinn og setji þá í körfu við upphaf rás-
marks. Þegar fyrsti hefur klárað og skilað hlutum í
körfuna tekur næsti við og svo koll af kolli. Við upphaf
leiks setjast kennari og nemendur niður og ákveða
hvað á að vera í hringjunum og hvernig á að bera sig
að við að ná þeim. Hægt er að ákveða að hlutunum
skuli safnað með vinstri hendi, hægri hendi eða með
því að setja hluti á milli fóta svo dæmi sé tekið.
Skýringamynd er að finna á næstu síðu.
Aldur: 3-6 ára

Heimild: Nexhmije Fuga



Sjálfsmyndir 

Börnin teikna eða mála mynd af sjálfum sér. Munið 
eftir að bjóða börnunum uppá húðliti af öllum gerðum. 
Þegar börnin biðja um húðlit getum við skapað umræðu
um húðlit með því að spyrja hvaða húðlit viltu? Ef við 
erum að vinna með fjölbreytnina verðum við að bjóða 
uppá alla flóruna.
Aldur: 4-6 ára

Myndir af öðrum

Börnin teikna eða mála mynd af hvert öðru. Á sama hátt
og þegar börnin teikna sjálfsmyndir er mikilvægt að 
bjóða upp á ólíka húðliti. 
Aldur: 4-6 ára

Pappabrúður

Börnin búa til pappabrúður og leika sjálf sig eða hvert
annað í leikriti. Þegar pappabrúður eru gerðar er gaman
að bjóða upp á hina ýmsu liti og leyfa börnunum að 
blanda húðliti sjálf. Þetta er auðveldlega hægt að gera
án þess að bent sé á ákveðin börn í hópnum. Það gefur 
verkefnum af þessu tagi aukið gildi ef búið er að skoða
með börnunum bækur með myndum af fólki af ólíkum
uppruna og opna þannig augu þeirra fyrir ólíkum húðlit
Aldur: 5-6 ára

Manneskja úr maskínupappír

Leggið maskínupappír á gólfið og teiknið upp útlínur 
barnanna, með aðstoð þeirra, eða búið til eina mann-
eskju úr líkamshlutum allra barnanna í hópnum. 
Gaman getur verið að teikna útlínur allra barnanna í 
hópnum og líma svo upp á vegg og láta alla leiðast. 
Þetta verkefni kemur afar vel út í stórum sal þar sem er
mikið veggpláss. Börnin skreyta sig sjálf að vild, mála 
eða líma efni á maskínupappírinn. Þetta verkefni, og
önnur af þessu tagi, ýtir undir samkennd og vináttu
allra í hópnum og að hver og einn sé mikilvægur 
hlekkur í barnahópnum. Munið einnig hér að bjóða
upp á mismunandi húðliti.
Aldur: 5-6 ára

Manneskja úr ljósmyndum

Kennarinn ljósmyndar öll börnin í hópnum og aðstoðar
þau við að búa til klippimynd þar sem notað er lítið brot 
frá hverju barni.
Aldur: 5-6 ára



Skipaleikur

Eitt barn er valið til að leika skipið en hinir í hópnum
eru klettasker. “Klettaskerin” sitja á gólfinu með nóg 
bil á milli sín til að “skipið” komist á milli. “Skerin” geta
ekki hreyft sig og sitja alveg kyrr á meðan á leiknum
stendur. Bundið er fyrir augu þess sem leikur skipið
og hann þarf að komast frá einum enda herbergisins
í hinn enda þess (að höfninni) án þess að rekast á
klettasker. Ef skipið nálgast klettasker á barnið sem
leikur skerið að herma eftir hljóði brims (kvissss) til að 
beina skipinu til hliðar. Þegar skipið hefur náð höfn
fagna allir og nýtt barn er valið til að leika skip en sá
sem var skip breytist í klettasker.
Aldur: 5-6 ára

Engar hendur

Tvö og tvö börn fá einn lítinn hlut (t.d. lítinn bolta)
sem þau eiga að halda á milli sín án þess að nota 
hendurnar á meðan þau ganga um herbergið við
tónlist. Þau geta t.d. verið beðin um að halda
hlutnum milli olnboganna, hnjánna, herðanna eða
höfðanna.
Aldur: 4-6 ára

Faðmleikur

Börnin ganga um herbergið og hreyfa sig við tónlist.
þegar tónlistin stoppar eiga þau að finna einhvern til
að faðma og leiðast síðan eftir það. Næst þegar tónlist-
in stoppar þurfa pörin að finna önnur pör til að faðma
og síðan leiða og í hvert skipti sem tónlistin stoppar 
þurfa hóparnir að finna annan hóp til að faðma uns
allir eru komnir í einn stóran hóp.
Aldur: 4-6 ára



Hljóðfæri

Börnin fá að kynnast ýmsum hljóðfærum, s.s. strengja-
hljóðfærum, ásláttarhljóðfærum og blásturshljóðfær-
um, í skipulögðum og frjálsum leik. Ef foreldrar eða
systkini leika á hljóðfæri er tilvalið að efla samstarf á
milli heimilis og leikskóla með því að biðja þau um að
koma, kynna hljóðfærið sitt fyrir börnunum, spila fyrir
þau og leyfa þeim að prófa. Enn fremur getur verið
gaman að kynna sér hljóðfæri frá ólíkum menningar-
heimum, kanna hvort foreldrar eigi slík hljóðfæri, búa
til hljóðfæri samkvæmt fyrirmynd eða biðja foreldra
að kaupa hljóðfæri ef þess er kostur sem eru dæmi-
gerð fyrir menningu heimalandsins.
Aldur: 3-6 ára

Búa til hljóðfæri

Börnin búa til hljóðfæri úr fjölbreyttum efnivið með því
að líkja eftir eða finna upp ný hljóðfæri. Hægt er að nota
endurnýtanlegt efni, eins og tómar jógúrtdósir, setja í 
þær hrísgrjón eða maísbaunir, setja mismikið vatn í gler-
flöskur og búa þannig til sílafón, blása yfir stútinn og 
búa þannig til ólíka tóna, strengja teygju yfir t.d. köku-
form eða konfektkassa úr blikki og búa til strengjahljóð-
færi. Einnig er hægt að búa til trommur úr slíkum köss-
um eða öðrum efnivið. Fáið hugmyndir hjá börnunum
og skoðið bækur með hljóðfærum frá hinum ýmsu
heimshornum. Aldur: 3-6 ára

Taktur

Börnin æfa sig í að slá takt, öll saman og einnig með 
ólíkan takt, byrja á tveimur í einu og bæta svo við ef 
hitt er of auðvelt. Leika með hljóðfæri, börnin í pörum
skiptast á að leika takta og hreyfa sig eftir þeim. 
Reyna að búa til tónverk með ólíkan styrk og rytma. 
Hlusta á tónlist frá ólíkum menningarheimum og æfa
taktinn með hljóðfærum eða líkamanum svo dæmi 
séu nefnd.

Líkaminn sem hljóðfæri

Líkaminn getur verið tóngjafi. Börnin æfa hvaða hljóð
má framkalla með líkamanum, klappa saman lófum, 
stappa, smella fingrum, smella í góm, klappa á ýmsa
líkamshluta, flauta, syngja, hvísla, tala, öskra og annað
sem hugmyndaflugið leyfir. Um leið nefnir kennarinn
líkamshlutana og örvar þannig málþroska barnsins 
sem er að læra íslensku sem annað mál. Semja tón-
verk, annað hvort á hljóðfærin eða líkamann. 
Tónverk sem samið er á líkamann getur hjálpað tvítyng-
du börnum að læra hvað hinir ýmsu hlutar líkams heita.



Látið hlutinn ganga

Kennarinn safnar ólíkum hlutum í poka t.d. eins og 
bolta, dúkku, bolla, skærum, blýanti eða hlutum sem
tilheyra ákveðnum orðflokkum ef að tilgangurinn er að
kenna orðflokka. Börnin sitja í hring á gólfinu og 
kennarinn með þeim. Hann kveikir á tónlist, spilar takt
eða annað á meðan einn hlutur úr pokanum er látinn 
ganga á milli barnanna. Þegar tónlistin stoppar spyr 
kennarinn barnið sem er með hlutinn hvað hann heiti. 
Þegar leiknir eru leikir af þessu tagi og börnin í hópnum
hafa ólíka getu í málinu er hægt að hafa spurningarnar
fjölbreyttar og við hæfi til að allir geti tekið þátt. 

Dæmi um spurningar er:

• Hvað heitir hluturinn?
• Til hvers er hluturinn notaður?
• Hefur þú séð svona hlut áður?
• Hvernig er hluturinn á litinn?
• Er hluturinn harður/mjúkur/léttur/þungur?
• Er hægt að nota hlutinn í fleiri en einum tilgangi?

Flöskustútur

Börnin eða kennarinn sjá um að gefa fyrirmæli eins og: 
Sá sem flöskustúturinn lendir á hoppar á öðrum fæti, 
hristir hendur, heldur fyrir eyrun, gengur á tám, hoppar
tíu sinnum á öðrum fæti, gengur aftur á bak, lyftir
hnjám og svo mætti lengi telja. Á sama hátt og í leiknum
hér að framan, Látið hlutinn ganga, er hægt að hafa
fyrirmælin fjölbreytt til þess að allir geti verið með.

Sá sem flöskustúturinn lendir á,
á að standa á öðrum fæti og gala
eins og hani.

Sá sem flöskustúturinn lendir á,
á að gretta sig.

Sá sem flöskustúturinn lendir á,
á að taka um nef og eyra í kross. 

Sá sem flöskustúturinn lendir á,
á að fara fram á klósett og sturta
niður.



Málörvunarspjöld – Lottó Höf. Elfa Birna Ólafsdóttir

Útbúið spjöld með hlutum, athöfnum eða hugtökum.
Allt sem til þarf er tölva, Powerpoint og Microsoft
clipart svo eitthvað sé nefnt, en þess má geta að sýnis-
horn mín eru unnin á þann hátt. Hægt er að nota 
spjöldin annað hvort með tveimur börnum eðaallt að 
fjórum í einu. Hægt er að nota spjöldin eins og lottó, þ.e. 
spjöldunum er öllum snúið á hvolf á borði og síðan dregur
einn og einn spjald og sýnir hópnum og kennari spyr:
Hvað er viðkomandi að gera á myndinni? Börnin rétta
upp hönd og handhafi spilsins velur einn úr hópnum til 
að svara spurningunni. Ef um yngri börn en 5 ára er að 
ræða getur kennari stjórnað hver svarar í stað þess að 
rétta upp hönd. Athugið að harðplasta spjöldin svo þau 
endist.  Aldur: 3-6 ára

Sýnishorn af spjöldum, sjá einnig bakhlið:

Hvað er strákurinn að gera?
Strákurinn/ hann er að 
fela sig.

Hvað er strákurinn að gera?
Strákurinn/ hann er að 
borða banana.

Hvað er strákurinn að gera?
Strákurinn/ hann er að spila
tölvuleik.

Hvað er stelpan að gera?
Stelpan/ hún er að róla.

Hvað er stelpan að gera?
Stelpan/ hún er að syngja.



Hlaupa og hlusta

Kennarinn leggur einhverja hluti í fjögur horn rýmisins
sem verið er að vinna í t.d. sokka, skó, stígvél og vett-
linga eða hvaðeina sem honum kemur í hug. Kennarinn
spilar tónlist (fjölbreytta tónlist frá ólíkum menningar-
heimum) og börnin hlaupa um, dansa og hreyfa sig í takt 
við tónlistina. Þegar tónlistin hættir, nefnir kennarinn
einn hlut og börnin hlaupa í það horn. Þetta er svo 
endurtekið. Þeir hlutir sem valdir eru til að setja í hornin
geta verið hlutir sem kennarinn vill leggja áherslu á að
tvítyngda barnið læri þann daginn. Áherslan getur verið
á hluti, liti, form eða hvað sem er.
Aldur: 3-6 ára

Þrautakóngur

Börnin eða kennarinn skiptast á að vera þrautakóngar 
og orða það sem þarf að gera. Ganga afturábak, á 
tánum, lyfta höndum, smella fingrum, blása, gretta
sig, hoppa o.s.frv. Til þess að kenna orðin enn betur er
hægt að endurtaka orðin í athöfnunum með taktföstum
hryn um leið og börnin hreyfa sig.
Aldur: 4-6 ára

Hnútar leystir

Takið langt reipi og bindið hnúta á með um það bil 
meters millibili. Ef stærð hópsins er 3 börn eru þrír
hnútar bundnir og ef 5 börn eru í hópnum eru fimm
hnútar bundnir. Leggið reipið svo á gólfið svo það
myndi beina línu. Hver nemandi tekur sér stöðu við
einn hnút á reipinu. Nú eiga nemendur að taka reipið
upp og gætt skal að að allir nemendur hafi einn hnút
í höndunum. Nú vandast leikurinn því nemendur eiga
að reyna að losa hnútana án þess að sleppa reipinu.
Það getur tekið töluverðan tíma að finna út úr því
hvernig er hægt að leysa hnútana. Sumir hópar sitja
uppi með fleiri hnúta áður en þeir komast að hvernig
er hægt að leysa þrautina. Athugið að gefa hópnum
nægan tíma til að leysa verkefnið.
Aldur: 5-6 ára



Rúllan

Nemendur 4-6 í hópi liggja allir á maganum með 
handleggi útrétta beint fram. Nemandi við annan
hvorn endann byrjar leikinn á því að reyna að 
rúlla sér yfir allan hópinn án þess að breyta um 
líkamsstöðu og svo tekur næsti við og koll af kolli.
Aldur: 5-6 ára

Veiðinet

Þessi leikur er skemmtilegastur ef nemendur eru margir.
Í upphafi leiks eru þrjú til fjögur börn valin til að vera
“veiðinet”, en það er gert á þann hátt að börnin haldast
í hendur og mynda þannig netið. Hinir hlaupa á afmörk-
uðu svæði t.d. í sal en “veiðinetið” á að vinna saman að
því að ná fleirum til þess að stækka netið og lokatak-
markið er að ná öllum í það.
Aldur: 4-6 ára

Heimild: Kalina Klopova

Kazakar og ræningjar

Tveir hópar eru myndaðir, 4-6 í hverjum. Annar hópur-
inn er Kazakahópur en hinn ræningjahópur. Allir nem-
endur í hópunum eiga að hafa eina krít. Kazakahópur-
inn á að snúa sér undan í einhvern ákveðinn tíma en á
meðan hlaupa ræningjarnir í burtu og fela sig. 
Ræningjahópurinn á að merkja leið sína með krítar-
örvum en Kazakahópurinn á að fylgja þeim eftir og 
stroka yfir þær örvar sem þeir finna. Þegar Kazaka-
hópurinn finnur ræningja bætist hann í hóp þeirra.
Lokatakmark er að finna alla ræningjana sem verða
Kazakar þegar þeir finnast.
Aldur: 5-6 ára

Heimild: Kalina Klopova

Gríptu í halann á drekanum

Leikmenn standa í röð þannig að hver heldur um mitt-
ið á næsta manni fyrir framan. Aftasti maður hefur 
vasaklút í vasanum (helst í rassvasa). Fremsti maður 
á að reyna að ná klútnum án þess að röðin slitni.
Aldur: 4-6 ára



Sjúkrahúsleikur

Einn úr hópnum er fenginn til "að ver´ann" og reynir
hann að klukka sem flesta. Þeir sem eru klukkaðir
"slasast" og leggjast á gólfið með hendur og fætur
upp í loft. Hinir eiga síðan að taka sig saman tveir
og tveir og færa þá slösuðu á sjúkrahús sem er 
afmarkaður staður í salnum. Þar læknast þeir eftir
að hafa talið upp að 10 og mega þá fara aftur í leikinn.
Aldur: 5-6 ára

Sprengjuleikur

Hér þarf að notast við eina flautu og tvo bolta.
Sá sem stjórnar leiknum er með flautuna og tveir eru
með boltana. Um leið og stjórnandinn flautar hefst
leikurinn og boltunum er kastað á milli. Góð regla er
að kalla nafn þess sem á að fá boltann. Leikurinn er 
látinn ganga um stund en þeir sem halda á boltunum
þegar stjórnandinn flautar þurfa að fara afsíðis og 
taka út refsingu (t.d. að hoppa 10 sinnum á öðrum
fæti) en mega svo fara strax í leikinn aftur. Leikurinn
heldur áfram á meðan þeir taka út refsinguna. 
Aldur: 5-6 ára

Tvíburastórfiskaleikur (Keðjustórfiskaleikur)

Eins og venjulegur stórfiskaleikur nema að allir leik-
menn mynda pör. Þeir tveir leikmenn sem byrja að 
ver´ann standa hlið við hlið og krækja saman höndum
eða leiðast og aðrir leikmenn eru líka tveir og tveir 
saman með hendur kræktar saman. Leikurinn fer fram
á afmörkuðu svæði og byrja þeir tveir sem eru hann
við miðlínu. Aðrir leikmenn eiga að reyna að komast
yfir í hinn endann án þess að nást og eingöngu þarf 
að klukka (snerta) til að nást. Ef leikmenn missa takið
hvor á öðrum eru þeir úr og eins má ekki slitna á milli 
þeirra sem eru að elta þá. Þeir leikmenn sem nást eða 
missa tökin bætast við þá sem fyrir eru þannig að til 
verður sífellt stækkandi keðja leikmanna. Sömu reglur
gilda áfram þannig að leikmenn í keðjunni mega ekki
missa tökin hver á öðrum. Leiknum lýkur þegar allir
leikmenn hafa náðst og ef ákveðið er að leika hann 
aftur byrjar það par að vera hann sem fyrst náðist. 
Aldur: 4-6 ára
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