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Hreyfispjöld í anda 

dýranna 
 

Til að auka hreyfifærni og hreyfigetu barna á einfaldan og 
skemmtilegan hátt 
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Leiðbeiningar 
  

Myndaspjöldunum er skipt upp í fjóra 
áhersluhópa 
• Áhersla á jafnvægi (5) 
• Áhersla á styrk og samhæfingu (8) 
• Áhersla á hopp (4) 
• Áhersla á klifur og samhæfingu (4) 

Áhersla á jafnvægi 
• Gíraffinn 
• Flamingo fuglinn 
• Hundurinn 
• Örninn 
• Kisan 

 

Áhersla á styrk og samhæfingu 
• Bangsinn 
• Köngulóin 
• Ormurinn 
• Hitabeltisdýrið 
• Leðurblakan 
• Pardusinn 
• Krókódílinn 
• Höfrungurinn 

Hægt er að taka einn áhersluhóp og vinna  
með eða blanda áhersluhópum saman. 
 
Auðvelt er að einfalda og flækja  
æfingarnar og aðlaga að getu hvers  
og eins. Mikivægt er þó að æfingin  
sé vel framkvæmd áður en hún er  
flækt og gerð meira krefjandi. 

 
Áhersla á hopp 
• Krossfiskurinn 
• Kanínan 
• Froskurinn 
• Kengúran 

 
Áhersla á klifur og samhæfingu 
• Páfagaukurinn 
• Kóalabjörninn 
• Apinn 
• Simpansinn 
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Hugmyndir af útfærslum 

A B C D 
1. Kennari tekur 1 

áhersluhóp fyrir 
2. Tekur 3-5 börn í sal 

eða á stað sem er 
fínt pláss til að 
framkvæma 
æfingarnar 

3. Börnin skiptast á 
að draga æfingar 
og framkvæma  

1. Kennari tekur 2-4 
áhersluhópa fyrir 

2. Kennari tekur hálfa 
deildina/hópinn  

3. Skiptir hópnum 
sem hann er með 
upp í tvo hópa 

4. Einn frá hvorum 
hóp velur dýr og 
allir hópurinn þarf 
að framkvæma 

5. Hóparnir skiptast á 
að senda barn að 
velja dýr 

1. Kennari tekur 
ákveðinn hóp af 
börnum sem þurfa 
að auka 
hreyfifærnina 

2. Kennari velur 
áhersluhóp og fer í 
gegnum allar 
æfingarnar í 
áhersluhópnum og 
leggur mikið uppúr 
endurtekningum 
og leiðréttingum 

1. Kennari tekur 1-2 
börn fyrir og fá 
þau að velja sér 4-
5 dýr 

2. Kennari gefur sér 
góðann tíma í að 
hjálpa börnunum 
við framkvæmd 
æfinga og 
leiðréttir börnin og 
hrósar þeim fyrir 
framfarir 
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Áhersla á 
jafnvægi 

Gólf eða þunn dýna 
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Gíraffinn 
Upphafsstaða 

 
*Beinir fætur, bein hné ,fætur límdir saman og 
iljar í gólfi 
*Beinar hendur sem vísa upp og klemma eyrun 

 

Æfing 

 
Barn teygjir sig hátt uppá tær og telur uppá 5, 
beygjir sig svo niður og telur uppá 5. Fætur eru 

beinar allan tímann, endurtaka 5 sinnum. 
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Áhersla á 
jafnvægi 

Gólf eða þunn dýna 
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Flamingó fuglinn 
Upphafsstaða 

 
*Annar fóturinn er beinn og Ilin er á gólfinu 
*Hinn fóturinn er bogin og Ilin fer á gagnstætt 
hné 
*Hendur bognar og lófar fara á mjaðmir 
*Beint bak  

 

Æfing 

 
Barn stendur á öðrum fæti, setur hendur á 

mjaðmir og telur uppá 10. Skiptir svo um fót.  
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Áhersla á 
jafnvægi 

Gólf eða þunn dýna 
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Hundurinn 
 

Upphafsstaða 

 
 *Fætur bognir, ristar og sköflungar snerta gólfið 
 *Beinar hendur og lófar í gólfi 
 *Beint bak  

 

Æfing 

 
Barn fer á fjórar fætur, sparkar svo hægt til skiptist hægri og vinstrifæti beint aftur, 

endurtaka 5 sinnum á hvorn fót. 
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Áhersla á 
jafnvægi 

Gólf eða þunn dýna 
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Örninn 
Upphafsstaða 

 
 *Annar fóturinn er beinn og Ilin er á gólfinu 
 *Hinn fóturinn er beinn og vísar aftur 
 *Beinar hendur og vísa til hliðar 
 *Bakið beint 

 

Æfing 

 
Barn stendur á öðrum fæti, lætur hendurnar vísa beint 

út og telur uppá 10. Skiptir svo um fót. 
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Áhersla á 
jafnvægi 

Gólf eða þunn dýna 
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Kisan 
 

Upphafsstaða 

 
 *Fætur bognir, ristar og sköflungar snerta gólfið 
 *Beinar hendur og lófar í gólfi 
 

Æfing 

 
Barn fer á fjórar fætur, setur krippu á bakið og telur uppá 5,  setur 

svo fettu á bakið og telur uppá 5, endurtaka 5 sinnum. 
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Áhersla á 
styrk og 

samhæfingu 
Gólf eða þunn dýna 
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Bangsinn 
Upphafsstaða 

 
*Beinir fætur, bein hné og hælar eiga EKKI að    snerta gólfið 
*Beinar hendur og lófar í gólfi 
*Beint bak 

 

Æfing 

 
Barn þarf að passa að heyrfa hendur og fætur til 

skiptis, tekur 5-10 skref. 
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Áhersla á styrk 
og samhæfingu 

Gólf eða þunn dýna 
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Köngulóin 
Upphafsstaða 

 
*Fætur bognir og  iljar snerta gólfið 
*Beinar hendur, lófar í gólfi og fingur vísa í átt að hælum 
*Rass og kviður hátt uppi 

 

Æfing 

 
Barn þarf að passa að hreyfa hendur og fætur til skiptirs, tekur 

5-10 skref áfram og afturábak. 
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Áhersla á 
styrk og 

samhæfingu 
Gólf eða þunn dýna 
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Ormurinn 
Upphafsstaða 

 
*Beinar fætur 
*Beinar hendur sem vísa upp og 
klemma eyrun 
*Kviður og mjaðmir snerta gólf 

 

Æfing 

 
Barn ruggar hægri-vinstri og upp-niður til skiptis, ruggar sér 5-10 ruggur. 
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Áhersla á styrk 
og samhæfingu 

Gólf eða þunn dýna 

 



Laufey Helena Gísladóttir, B.Sc. Íþróttafræði 

Hitabeltisdýrið 
Upphafsstaða 

 
*Fætur bognir, iljar og rass í gólfi  
*Kúla á baki, höfuð nálægt hnjám og hendur 
halda utan um hné 

 

Æfing 

  

 
  

Barn rúllar sér aftur og til baka. Reynir svo að standa upp án þess að setja hendur 
í gólfið. Til að byrja með er allt í góðu að barn noti hendur sér til stuðnings þegar 

það reynir að standa upp, endurtaka 5 sinnum. 
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Áhersla á 
styrk og 

samhæfingu 
Gólf eða þunn dýna 
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Leðurblakan 
Upphafsstaða 

 
*Beinir fætur, hælar saman og ristar eiga EKKi að 
snerta gólfið  
*Beinar hendur sem vísa út 
*Kviður og mjaðmir snerta gólf 
*Brjóskassi frá gólfi 

 

Æfing 

 
1)Barn liftir höndum og fótum samtímis upp og telur uppá 10 í hæstu stöðu 

2)Barn liftir höndum og fótum samtímis , endurtaka 10 sinnum. 
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Áhersla á styrk 
og 

samhæfingu 
Gólf eða þunn dýna 
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Pardusinn 
Upphafsstaða 

 
*Fætur bognir, sköflungar og hné mega EKKI snerta gólfið 
*Beinar hendur og lófar í gólfi 
*Beint bak 

 

Æfing 

 
Barn liftir til skiptis hægrifæti á móti vinstri hendi og síðan vinstri hendi á móti hægri 

fæti. Lifta nokkra sentímetra frá gólfi, endurtaka 10 sinnum 
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Áhersla á 
styrk og 

samhæfingu 
Gólf eða þunn dýna 
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Krókódílinn 
Upphafsstaða 

 
*Læri og kviður í gólfi 
*Hendur bognar upp við líkama og lófar í gólfi 
*Beint bak 

 

Æfing 

 
Barn leggst á kvið og setur lófa rétt fyrir utan axlir, passar að kviður 

fari ekki frá gólfi, taka 5-10 skref  
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Áhersla á 
styrk og 

samhæfingu 
Gólf eða þunn dýna 
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Höfrungurinn 
Upphafsstaða 

 
*Beinir fætur, hælar saman og ristar eiga EKKI að snerta gólfið 
*Beinar hendur sem vísa upp og klemma eyrun 
*Kviður og mjaðmir snerta gólf 
 

 

Æfing 

 
 1)Barn liftir höndum og fótum samtímis upp og telur uppá 10 í hæstu 

stöðu 
2)Barn liftir höndum og fótum samtímis , endurtaka 10 sinnum. 
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Áhersla á 
hopp 

Gólf eða þunn dýna 
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Krossfiskurinn 
Upphafsstaða 

 
*Beinir fætur, stórt bil á milli fóta og iljar í gólfi 
*Beinar hendur sem vísa út 

 

Æfing 

 
Barn hoppar eins og krossfiskur sundur-saman, 

endurtaka 10 sinnum.  
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Áhersla á  
hopp 

Gólf eða þunn dýna 
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Kanínan 
Upphafsstaða 

 
*Fætur bognir, hné nálægt kvið, rass nálægt hælum  
*Beinar hendur og lófar í gólfi 
*Kúla á bakið 

 

Æfing 

 
Barn hoppar eins og kanína, hendurnar eru í gólfinu, fæturnir 

bognir og liftast hátt, endurtaka 10 sinnum. 
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Áhersla á 
hopp 

Gólf eða þunn dýna 
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Froskurinn 
Upphafsstaða 

 
*Fætur bognir, rass nálægt gólfi, hné vísa út, 
mjaðmabil á milli fóta og iljar í gólfi 
*Beinar hendur milli fóta og lófar í gólfi 
*Beint bak  

 

Æfing 

 
Barn hoppar eins og froskur, hoppar hátt 

áfram og réttir úr höndum hátt upp í loftið, 
enduraka 10 sinnum. 
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Áhersla á  
hopp 

Gólf eða þunn dýna 
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Kengúran 
Upphafsstaða 

 
*Fætur bognir, rass nálægt gólfi, hné vísa út, 
mjaðmabil á milli fóta og iljar í gólfi 
*Hendur bognar og lófar fara á mjaðmir 
*Beint bak  

 

Æfing 

 
Barn hoppar eins og kengúra, hoppar hátt áfram, til 
hægri og til vinstri,  endurtaka 5 sinnum í allar áttir.  

 



Laufey Helena Gísladóttir, B.Sc. Íþróttafræði 

 

 
 

Áhersla á 
klifur og 

samhæfingu 
Rimlar 
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Páfagaukurinn 
Upphafsstaða 

 
*Fætur bognir og rass er nálægt hælum  
*Hendur beinar og lófar halda utan um rimil  
*Beint bak  

 

Æfing 

 
   Barn heldur stöðu og telur uppá 10.  
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Áhersla á 
klifur og 

samhæfingu 
Rimlar 
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Kóalabjörninn 
Upphafsstaða 

 
*Fætur bognir og vísa út, iljar krepptar og halda 
utan um rimil 
*Hendur bognar og lófar halda utan um rimil með 
undirgripi svo þumlar vísi út 
*Beint bak  

 

Æfing 

 
1)Barn heldur stöðu og telur uppá 

10.  
2)Barn tekur nokkur skref upp 

rimlana og aftur niður 
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Áhersla á 
klifur og 

samhæfingu 
Rimlar 
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Apinn 
         Upphafsstaða 

 
*Fótur A er beinn og fótur B er boginn 
*Hendi A er bogin og hendi B er bein, 
hendi B teygjir sig í hæsta mögulega 
rimil sem barn nær í 
*Beint bak  

 

Æfing 

 
Barn tekur nokkur skref upp 
rimlana og aftur niður. Taka stór 
og krefjandi skref 
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Áhersla á 
klifur og 

samhæfingu 
Rimlar 
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Simpansinn 
Upphafsstaða 

 
*Beinir fætur  
*Hendur bognar og lófar halda 
utan um rimil 
*Beint bak 

 

Æfing 

 
1)Barn heldur stöðu og telur uppá 10. 

2)Barn klifrar upp rimlana með hondunum, fætur 
eru  stuðningur svo barn detti ekki. 
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