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Inngangur 
 

Leikir og markvissar æfingar sem eiga að stuðla að eflingu skynfæra líkamans og styrkja 

gróf- og fínhreyfingar ættu að einkenna íþróttakennslu á fyrstu skólaárum. Þær æfingar sem 

miða að þessum þáttum eru til að mynda sérhæfðar styrktaræfingar, þol, liðleika- og 

jafnvægisæfingar. Rík áhersla skal einnig vera lögð á almenna líkamshreysti og þrek 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2007). 

Leikjahandbókin „Lengi býr að fyrstu gerð“ er hugsuð sem verkfæri fyrir íþróttakennara til 

þess að auðvelda börnum að ná hæfniviðmiðum í skólaíþróttum sem sett eru fram í 

aðalnámskrá grunnskóla. Leikirnir eru tengdir við hæfniviðmið fyrir nemendur á yngsta stigi, 

eða 1.–4. bekk. Innblásturinn að gerð þessarar handbókar fékk höfundur úr starfi sínu og 

hugmyndavinnu sem leiðbeinandi í íþróttakennslu og margra ára starfi sem þjálfari ungra 

aldurshópa. Jákvæð upplifun af íþróttastarfi fékk hann til að rýna betur í fræðin á bak við 

mikilvægi hreyfingar og hvers vegna mikilvægt er að hefja fjölbreytta hreyfingu snemma.   

 

Leikirnir 

 

Við gagnaöflun fyrir leikjahandbókina safnaði höfundur saman 35 fjölbreyttum hreyfileikjum 

sem hann telur stuðla að hæfniviðmiðum aðalnámskrár. Að söfnun lokinni fór höfundur yfir 

leikina og breytti áherslum þeirra með því markmiði að færa skilgreinda grunnfærni inn í 

leikina til að uppfylla ákveðin hæfniviðmið og leitast við að þjálfa upp líkamlega færni. 

Höfundur kallar þetta dulda færni í formi leiks sem stuðlar að einu stærsta undirliggjandi 

markmiði hans með verkefninu: að finna fleiri leiðir sem miða með beinum og óbeinum hætti 

að því að efla grunnfærni barna í hreyfingu í formi vel valdra leikja. Sú grunnfærni sem lögð 

er áhersla á að nemendur nái tökum á í 1.–4. bekk í skólaíþróttum er hopp, hlaup, köst og 

grip, spyrnur, gripstyrkur, búkstyrkur og jafnvægi í kyrrstöðu og á hreyfingu, veltur og 

kollhnísar, stöðugleiki, samhæfing augna og handa/fóta og þol í hlaupi. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 

Leikirnir í bókinni eru flokkaðir í fimm kafla: 

1. kastleiki, þar sem áhersla er lögð á að efla grunnfærni eins og köst og grip, 

2. eltingaleiki, sem reyna á hlaup, jafnvægi á hreyfingu, samhæfingu og þol, 
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3. samvinnuleiki, þar sem stöðugleiki og samhæfing eru í aðalhlutverki, 

4. viðbragðsleiki, sem margir reyna á hlaup/viðbragðsspretti, spyrnur og samhæfingu, 

5. aðra hópleiki sem reyna meðal annars á hopp, búkstyrk og jafnvægi í kyrrstöðu. 

Við útfærslu leikjanna lagði höfundur áherslu á að nemendur væru virkir stærstan hluta 

kennslustundar en íþróttakennarar þurfa að meta getustig hvers hóps og velja útfærslu sem 

hentar hverju sinni. 

 

Uppsetning og notkun 

 

Leikirnir í bókinni eru flokkaðir eftir efnisþáttum og settir upp á þann hátt að auðvelt er að 

færa þá inn í tímaseðil. Hægt er að sjá lýsingu leiks, hæfniviðmið sem leikurinn stuðlar að, 

áhersluþætti leiks, áhöld sem nota skal við framkvæmd leiksins og að lokum skipulag. 

Markmið áhersluþátta hvers leiks er að reyna uppfylla ákveðin hæfniviðmið og leitast við að 

þjálfa upp ákveðna líkamlega færni á borð við þol, styrk, lipurð, samhæfingu og jafnvægi, en 

þessi færni fellur undir hæfniviðmiðaflokkinn: líkamsvitund, leikni og afkastagetu (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013). Íþróttakennarar eru hvattir til að nota hugmyndaflugið 

því tillögur að útfærslum eru ekki tæmandi heldur gefa aðeins hugmynd um möguleikana. 

Með hverjum leik fylgir skýringarmynd og QR-kóði. Framkvæmd leikjanna í 

myndbandsformi var hlaðið upp á YouTube og vísar QR-kóðinn, sem hægt er að skanna með 

nýlegum farsímum, á stutt sýnishorn af framkvæmd hvers leiks. Í gegnum kóðann fæst því 

myndræn og skilvirk nálgun á framkvæmd leikjanna. Ef einhver atriði eru óljós má finna öll 

myndböndin af framkvæmd leikjanna á meðfylgjandi kóða sem leiðir notanda á YouTube-rás 

höfundar. 
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Hæfniviðmið yngsta stigs í íþróttum 
 

Taflan um hæfniviðmið sýnir þá hæfni sem stefnt er að og meginþorri nemenda ætti að geta 

búið yfir við lok 4. bekkjar. Hæfniviðmiðum í skólaíþróttum er skipt í fjóra meginflokka: 

líkamsvitund, leikni og afkastageta, félagslegir þættir, heilsa og efling þekkingar og að lokum 

öryggis- og skipulagsreglur. Umfang þessara hæfniviðmiða er stigvaxandi, byggt er ofan á 

fyrri leikni, þekkingu og hæfni með hækkandi aldri (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013). 

Líkamsvitund, leikni og afkastageta Gert æfingar sem reyna á þol. 

Líkamsvitund, leikni og afkastageta 

Sýnt nokkra boltafærni og tekið þátt í nokkrum 

mismunandi boltaleikjum. 

Líkamsvitund, leikni og afkastageta 

Synt sporðtök, bringusund, skólabaksund, baksund og 

skriðsund með eða án hjálpartækja stuttar vegalengdir. 

Líkamsvitund, leikni og afkastageta 

Gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og 

hreyfijafnvægi. 

Líkamsvitund, leikni og afkastageta Tekið þátt í stöðluðum prófum. 

Líkamsvitund, leikni og afkastageta 

Sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og 

samhæfingu. 

Líkamsvitund, leikni og afkastageta 

Kafað, velt sér af kvið á bak og öfugt og tekið þátt í 

leikjum í vatni. 

Félagslegir þættir 

Unnið með þær tilfinningar sem fylgja því að vinna og 

tapa í leikjum. 

Félagslegir þættir 

Skilið skipulagshugtök í skólaíþróttum og farið eftir 

leikreglum. 

Félagslegir þættir 

Gert sér grein fyrir eigin líkamsvitund og einkastöðum 

líkamans. 

Heilsa og efling þekkingar 

Skýrt mikilvægi hreinlætis í tengslum við íþróttir og 

sundiðkun. 

Heilsa og efling þekkingar 

Þekkt heiti helstu líkamshluta, magn- og afstöðuhugtaka 

og hreyfinga. 

Heilsa og efling þekkingar Gert einfaldar mælingar og talningar í leikjum. 

Heilsa og efling þekkingar Útskýrt líkamlegan mun á kynjum. 

Heilsa og efling þekkingar 

Sett sér einföld þjálfunarmarkmið í íþróttum og 

heilsurækt og unnið að þeim. 

Heilsa og efling þekkingar Tekið þátt í gömlum íslenskum leikjum og æfingum. 

Heilsa og efling þekkingar 

Notað einföld hugtök sem tengjast sundiðkun, íþróttum 

og líkamlegri áreynslu. 

Heilsa og efling þekkingar 

Sótt og unnið úr einföldum upplýsingum varðandi 

íþróttir. 

Heilsa og efling þekkingar 

Tekið þátt í útivist og búið sig til útiveru með tilliti til 

veðurs. Ratað um skólahverfi sitt og þekkt göngu- og 

hjólaleiðir nærumhverfis. 

Öryggis og skipulagsreglur 

Farið eftir öryggis-, skipulags og umgengnisreglum 

sundstaða og íþróttahúsa og brugðist við óhöppum. 
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Kastleikir 
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Flugukast 
Bekkur: 1.–4. Fjöldi nemenda: ótakmarkaður  Efnisþáttur: kastleikur 

Áhöld: badmintonflugur. 
 

Hæfniviðmið (að geta...): 
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu. 

Áhersluþættir: 
Virkni 

Grunnfærni 
Köst 

Lýsing: 

Tvö lið keppa sín á milli á badmintonvelli og aðskilur miðjulínan liðin tvö. Badmintonflugum 

er dreift um leikvöllinn og er markmið liðanna að koma sem flestum flugum yfir á hinn 

helminginn áður en tíminn rennur út. Kennarinn fylgist með tímanum og þegar hann stoppar 

leikinn eiga allir að setjast. Þá eru flugurnar taldar og það lið sem hefur fleiri flugur á sínum 

velli tapar. 

Skipulag: 

Virkar vel að hafa marga stutta leiki og telja niður þegar stutt er eftir til að hámarka ákefð í 

leiknum.  
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Keilustríð 
Bekkur: 1.–4. Fjöldi nemenda: ótakmarkaður  Efnisþáttur: kastleikur 

Áhöld: bekkur, keilur og mjúkboltar. 
 

Hæfniviðmið (að geta...):   
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Sýnt nokkra boltafærni og tekið þátt í nokkrum mismunandi boltaleikjum. 
Heilsa og efling þekkingar 
Gert einfaldar mælingar og talningar í leikjum. 

Áhersluþættir: 

Samvinna 
Grunnfærni 
Köst 

Lýsing: 

Hópnum er skipt í tvö lið og leiksvæði er afmarkað í tvo vallarhelminga. Á miðjulínunni er 

bekkur og á honum standa keilur. Nemendurnir eiga að standa fyrir aftan tiltekna línu á sínum 

helmingi og kasta boltum í keilurnar. Þeir mega einungis fara yfir þessa línu til að ná í 

skotfæri/bolta en svo verða þeir að fara aftur fyrir línuna til að halda áfram að skjóta. 

Takmarkið hjá liðunum er að fella allar keilurnar af bekknum í miðjunni en það lið sem 

kemur fleiri keilum yfir á völl andstæðingsins vinnur. Þegar allar keilurnar hafa verið felldar 

skal leikurinn stoppaður og keilurnar taldar. 

Skipulag: 

Hálfur völlur passar mjög vel. Þá er einnig hægt að hafa tvo velli til að deila fjöldanum betur. 

Fyrir sem besta virkni er gott að hafa nóg af boltum, u.þ.b. 5 bolta á lið.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Kóngabolti 
Bekkur: 3.–4. Fjöldi nemenda: ótakmarkaður  Efnisþáttur: kastleikur 

Áhöld: hattar, tvær dýnur, mjúkboltar og keilur. 
 

Hæfniviðmið (að geta...):   
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Sýnt nokkra boltafærni og tekið þátt í nokkrum mismunandi boltaleikjum. 
Heilsa og efling þekkingar 
Gert einfaldar mælingar og talningar í leikjum. 

Áhersluþættir: 
Samskipti 
Grunnfærni 

Köst 

Grip 

Lýsing: 

Hópnum er skipt í tvö lið og er leiksvæði afmarkað í tvo vallarhelminga. Í miðjunni á hvorum 

velli fyrir sig er dýna sem er hásætið og á þessum dýnum eru kóngarnir. Aðrir nemendur eru 

peðin sem reyna að skjóta andstæðingana á hinum vellinum. Ef nemandi er skotinn sest hann 

á gólfið þar sem hann var skotinn og getur einungis lifnað aftur við ef kóngurinn fer úr 

hásætinu sínu og frelsar hann með því að klukka hann. Í hásætinu er kóngurinn öruggur og 

getur ekki verið skotinn úr leiken ef kóngurinn fær í sig bolta þegar hann hefur yfirgefið 

hásætið til að frelsa peðin tapar allt liðið. 

Skipulag: 

Gott er að hafa hásætin nálægt miðjulínu, annars getur orðið of erfitt að ná kónginum. 

Nemendur mega ekki fikra sig nær hásætinu frá þeim stað þar sem þeir voru skotnir. 

Kóngurinn verður að stíga báðum fótum úr hásæti sínu til að frelsa og verður að hafa báða 

fætur í hásætinu til að vera öruggur.   
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Markaregn 
Bekkur: 1.–4. Fjöldi nemenda: ótakmarkaður  Efnisþáttur: kastleikur 

Áhöld: lítil mörk eða keilur, hattar og mjúkboltar. 
 

Hæfniviðmið (að geta...):   
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Sýnt nokkra boltafærni og tekið þátt í nokkrum mismunandi boltaleikjum. 
Félagslegir þættir 
Skilið skipulagshugtök í skólaíþróttum og farið eftir leikreglum. 
Heilsa og efling þekkingar 
Gert einfaldar mælingar og talningar í leikjum. 

Áhersluþættir: 
Hópefli 
Samskipti 
Grunnfærni  
Grip 
Köst 

Lýsing: 

Hópnum er skipt í tvö lið. Leiksvæði er afmarkað í tvo vallarhelminga og skiptast liðin á 

hvort með sinn helming. Aftast á endalínu hvors liðs eru 4–5 lítil mörk með 1 metra millibili 

og er markmiðið hjá liðunum að skora í mörk andstæðingsins. Nemendur mega kasta og rúlla 

boltanum en bannað er að verja með fótum eða sparka í boltann. Nemendur mega alls ekki 

fara yfir miðjulínuna, ekki einu sinni til að ná í bolta, þess vegna verða allir að vera virkir og 

kasta boltunum yfir. 

Skipulag: 

Fyrir sem besta virkni er gott að hafa fleiri bolta en færri, u.þ.b. 5 bolta á lið. Gott er að 

kennari telji upphátt þegar skorað er svofjölda marka sé öllum ljós og telja upp í ákveðinn 

fjölda marka til að ljúka leiknum. 
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Sjóorusta 
Bekkur: 1.–4. Fjöldi nemenda: ótakmarkaður  Efnisþáttur: kastleikur 

Áhöld: sandpokar, húllahringir og keilur. 
 

Hæfniviðmið (að geta...): 
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Sýnt nokkra boltafærni og tekið þátt í nokkrum mismunandi boltaleikjum. 
Félagslegir þættir 
Skilið skipulagshugtök í skólaíþróttum og farið eftir leikreglum. 

Áhersluþættir: 
Samvinna 
Grunnfærni 

Köst 
 

Lýsing: 

Völlurinn er tvískiptur og eru tvö lið andspænis hvort öðru sitthvoru megin á vellinum. Á 

hvorum velli eru húllahringir sem eru skip. Nemendur standa fyrir aftan hringina á sínum 

vallarhelmingi og kasta sandpokum í húllahringina hjá andstæðingnum. Ef þeir hitta í 

húllahring skal pokinn látinn vera í hringnum til að gefa til kynna að það sé búið að skjóta 

þetta skip. Markmið nemenda í þessum leik er að hitta í alla hringina sem eru staðsettir 

víðsvegar á velli andstæðingsins en þá sökkva þeir skipum þeirra og vinna sjóorustuna. 

Skipulag: 

Hægt að hafa einn stóran völl eða skipta í tvo. 
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Skotmark 
Bekkur: 1.–4. Fjöldi nemenda: ótakmarkaður  Efnisþáttur: kastleikur 

Áhöld: pilatesbolti/fílabolti, mjúkboltar og keilur. 
 

Hæfniviðmið (að geta...):   
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Sýnt nokkra boltafærni og tekið þátt í nokkrum mismunandi boltaleikjum. 

Áhersluþættir: 
Samvinna 
Grunnfærni 

Köst 

Lýsing: 

Hópnum er skipt í tvö lið og er leiksvæði afmarkað í tvo vallarhelminga. Í miðjunni er stór 

fílabolti og fær hvort lið fyrir sig 5 mjúkbolta. Leikurinn gengur út á það að ná fílaboltanum 

yfir endalínu vallarhelmings andstæðingsins með því að kasta litlu boltunum í hann. Það lið 

sem nær að koma boltanum yfir endalínuna vinnur. 

Skipulag: 

Ef það gengur illa að koma boltanum yfir endalínu er líka hægt að gefa liðunum tiltekinn til 

að keppa. Þegar tíminn rennur út tapar liðið sem hefur boltann á sínum vallarhelmingi. 
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Snúðu hringnum 
Bekkur: 3.–4. Fjöldi nemenda: ótakmarkaður   Efnisþáttur: kastleikur 

Áhöld: húllahringir, sandpokar og keilur. 
 

Hæfniviðmið (að geta...):   
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu. 
Félagslegir þættir 
Skilið skipulagshugtök í skólaíþróttum og farið eftir leikreglum 

Áhersluþættir: 
Grunnfærni 

Köst 
 

Lýsing: 

Nemendur byrja allir á sömu línu. Hver og einn er með sandpoka og húllahring. Markmiðið 

er að hitta bauna-/sandpoka í hringinn. Í hvert skipti sem þeir hitta pokanum sínum í hringinn 

eiga þeir að velta hringnum, hlaupa til baka á upphafslínuna og reyna að hitta aftur í hringinn. 

Svona gengur þetta koll af kolli þangað til að þeir ná hringnum sínum yfir endalínuna. 

Skipulag: 

Raða hringjunum upp í línu og gefa þeim ágætt pláss á milli til að athafna sig. 
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Verndarar kastalans 
Bekkur: 1.–4. Fjöldi nemenda: sirka 10–15 í leik  Efnisþáttur: kastleikur 

Áhöld: keilur, svampdýnur og mjúkboltar. 
 

Hæfniviðmið (að geta...):   
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Sýnt nokkra boltafærni og tekið þátt í nokkrum mismunandi boltaleikjum. 

Félagslegir þættir 
Skilið skipulagshugtök í skólaíþróttum og farið eftir leikreglum. 

Áhersluþættir: 
Samvinna 
Grunnfærni 
Grip 

Köst 

Lýsing: 

Kastali er gerður úr keilum eða öðrum áhöldum úr áhaldaskápnum í íþróttahúsinu. Kastalinn 

er staðsettur á miðjum vellinum og er búinn til stór hringur í kringum kastalann. Inni í 

hringnum eru verndarar kastalans og eiga að reyna verja þau skot sem skotið er á kastalann. 

Fyrir utan hringinn eru nemendur sem eru boðflennur og er þeirra hlutverk að skjóta á 

kastalann og reyna að fella allar keilur kastalans á sem skemmstum tíma. 

Skipulag: 

Fjöldi innan hrings fer eftir stærð hringsins og fjölda nemenda. Verndarar kastalans mega 

ekki fara út úr hringnum.   
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Eltingaleikir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Skjaldbökur 
Bekkur: 1.–4 Fjöldi nemenda: ótakmarkaður  Efnisþáttur: eltingaleikur 

Áhöld: keilur. 
 

Hæfniviðmið (að geta...):    
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Geti gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og hreyfijafnvægi 
Sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu. 

Áhersluþættir: 
Athygli 
Samvinna 
Grunnfærni 
Veltur  

Lýsing: 

Leikurinn felur í sér rándýr og skjaldbökur. Rándýrin  reyna að klukka skjaldbökurnar, ef 

þeim tekst það eiga skjaldbökurnar að leggjast afvelta á bakið með fætur og hendur upp í loft 

og bíða eftir að önnur skjaldbaka hjálpi þeim á fætur. Skjaldbökurnar sem hlaupa um geta þó 

varið sig frá rándýrum með því að leggjast á grúfu, eða kúra sig inn í skelina sína. Til að 

koma í veg fyrir að skjaldbökurnar liggi bara í öryggi mega þær aðeins vera á grúfu (í 

skelinni) í hámark 10 sekúndur í einu og verða þá að standa upp og hlaupa til að hjálpa öðrum 

skjaldbökum. 

Skipulag: 

Stærð vallar fer eftir fjölda þátttakenda. Fjöldi rándýra fer eftir fjölda nemenda.  
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Undir brúna 
Bekkur: 3.–4. Fjöldi nemenda: ótakmarkaður  Efnisþáttur: eltingaleikur 

Áhöld: vesti. 
 

Hæfniviðmið (að geta...):    
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og hreyfijafnvægi. 

Áhersluþættir: 
Samvinna 
Grunnfærni 

Búkstyrkur 
Jafnvægi í kyrrstöðu 

Lýsing: 

Eltingaleikur þar sem nemendum er dreift um völlinn. Nemendur sem eiga að elta eru tröll og 

byrja í einu horninu á vellinum. Tröllin eru sett í vesti til að þekkjast betur en þegar þeim 

tekst að klukka nemendur eiga þeir sem eru klukkaðir að búa til brú/planka þar sem þeir 

verða að bíða þangað til annar nemandi skríður undir brúna til að hleypa þeim aftur í leikinn. 

Ef tröllin ná að breyta öllum í brú vinna tröllin. 

Skipulag:   

Mikilvægt að sýna nemendum vandlega hvernig á að framkvæma brúna. Stærð vallar fer eftir 

fjölda þátttakenda. 
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Tímasprengjur 
Bekkur: 1.–4. Fjöldi nemenda: ótakmarkaður  Efnisþáttur: eltingaleikur 

Áhöld: mjúkboltar. 
 

Hæfniviðmið (að geta...):    
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Gert æfingar sem reyna á þol. 
Gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og hreyfijafnvægi. 

Áhersluþættir: 
Athygli 
Virkni 
 

Lýsing: 

Nokkrum mjúkboltum er dreift á meðal nemenda. Þessir mjúkboltar eru tímasprengjur og er 

gott að miða við 3–4 bolta. Nemendurnir reyna að losa sig við sprengjurnar með því að rétta 

öðrum þær. Það er bannað að sleppa sprengjunum. Til að rétta öðrum sprengju þarf að klukka 

hann með henni og afhenda hana í kjölfarið. Eftir tiltölulega stuttan tíma er gefið hljóðmerki 

sem táknar að tíminn er runninn út og sprengjurnar springa. Þeir sem halda á sprengjum þegar 

tíminn rennur út slasast. Þeir þurfa að fara á sjúkrahús og gera æfingu sem kennari setur þeim 

fyrir til að læknast og komast aftur inn í leikinn. Þegar sprengjurnar hafa sprungið og þeir 

slösuðu fara á sjúkrahúsið er sprengjunum dreift út aftur og leikurinn hefst á ný.   

Skipulag: 

Stærð vallar fer eftir fjölda en ágætt er að hafa völlinn minni en stærri til að fá fleiri 

stefnubreytingar á þátttakendur leiksins. Gott er að skipta reglulega um æfingar sem gerðar 

eru á sjúkrahúsinu. Gott að brýna fyrir þeim að klukka ekki strax til baka þann sem afhenti 

sprengjuna. 
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Uppvakningar (Zombies) 
Bekkur: 1.–4. Fjöldi nemenda: ótakmarkaður  Efnisþáttur: eltingaleikur 

Áhöld: vesti. 
 

Hæfniviðmið (að geta...): 
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og hreyfijafnvægi. 
Sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu. 

Áhersluþættir: 
Útsjónarsemi 
Virkni 
Grunnfærni 
Hreyfijafnvægi 

Lýsing: 

Nemendur taka þátt í línueltingaleik sem þýðir að það má einungis stíga/hlaupa á línunum á 

gólfinu. Það er bannað að hoppa á milli lína sem þýðir að það verður að fylgja línunum og 

beygja svo af þegar línur mætast eða skarast. Skipaður er klukkari/klukkarar og á restin af 

nemendunum að koma sér undan, ef þeir eru klukkaðir breytast þeir í uppvakninga 

(Zombies). Þegar nemandi breytist hjálpar hann klukkaranum að ná restinni af nemendunum 

en hann má einungis skríða eftir línunum. Markmið leiksins er að breyta öllum í „zombie“. 

Skipulag: 

Stærð vallar fer eftir fjölda þátttakenda. Hægt að hafa hálfan völl. 
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Samvinnuleikir 
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Elta skottið 
Bekkur: 2.–4. Fjöldi nemenda: 5 í hóp  Efnisþáttur: samvinnuleikur 

Áhöld: vesti. 
 

Hæfniviðmið (að geta...): 
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og hreyfijafnvægi. 

Félagslegir þættir 
Skilið skipulagshugtök í skólaíþróttum og farið eftir leikreglum. 

Áhersluþættir: 

Hópefli 
Samvinna 
Grunnfærni 

Hreyfijafnvægi 
Gripstyrkur 

Lýsing:   

Í hverjum hóp eru 5 nemendur saman. Fjórir þeirra mynda hring með því að haldast í hendur 

á meðan staki nemandinn er klukkari og reynir að ná vesti sem hangir aftan á einum 

nemandanum í hringnum. Hringurinn reynir að verjast með því að hlaupa í hringi. Klukkarinn 

má ekki hoppa yfir, undir eða hrinda þeim í hringnum á neinn hátt. Ef klukkaranum tekst að 

ná vestinu fer hann í hringinn og annar nemandi er valinn sem næsti klukkari. 

Skipulag: 

Mikilvægt er að afmarka svæði sem hópurinn má ekki fara út fyrir. Með þeim hætti er hægt 

að hafa nokkur svæði með nokkrum hópum víðsvegar um völlinn.  
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Goggunarröðin 
Bekkur: 1.–4. Fjöldi nemenda: ótakmarkaður  Efnisþáttur: samvinnuleikur 

Áhöld: leikfimibekkur. 
 

Hæfniviðmið (að geta...):    
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu. 
Gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og hreyfijafnvægi. 
Heilsa og efling þekkingar 
Gert einfaldar mælingar og talningar í leikjum. 

Áhersluþættir: 
Hópefli 

Samskipti 

Samvinna 

Grunnfærni 
Samhæfing 

Lýsing:                

Nemendur raða sér upp á bekk í handahófskenndri röð. Kennarinn hefur frjálsar hendur 

hvernig hann vill endurraða röðinni. Nemendur mega hins vegar alls ekki snerta gólfið því 

þar er rennandi hraun þannig að þeir þurfa að passa sig og komast framhjá hverjum og einum 

á leikfimibekknum. Kennarinn getur beðið hópinn um að raða sér eftir litaröð, gulur byrjar 

vinstra megin o.s.frv. Svo er hægt að gera verkefnið meira krefjandi með því að biðja hópinn 

að raða sér eftir stafrófsröð eða jafnvel afmælisdagaröð. 

Skipulag: 

Taka þarf mið af aldri nemendanna hversu krefjandi verkefni þeim er sett fyrir. Þetta getur 

verið fínn undirbúningur til að skipta í hópa fyrir næsta leik. 
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Hringinn í kring 
Bekkur: 1.–4. Fjöldi nemenda: u.þ.b. 8 í hóp  Efnisþáttur: samvinnuleikur 

Áhöld: húllahringir. 
 

Hæfniviðmið (að geta...): 
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu. 
Gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og hreyfijafnvægi. 
Heilsa og efling þekkingar 
Þekkt heiti helstu líkamshluta, magn- og afstöðuhugtaka og hreyfinga. 

Áhersluþættir: 
Hópefli 

Samvinna 
Grunnfærni 

Samhæfing 

Lýsing: 

Kennari skiptir nemendum í hópa. Hver hópur myndar hring með því að taka höndum saman. 

Markmið hópsins er að koma húllahringnum heilan hring án þess að missa hann í jörðina eða 

sleppa höndum. 

Skipulag: 

Ef leikmenn eru í mörgum hópum er hægt að fara í keppni um hvaða hópur er fljótastur að 

koma húllahringnum heilan hring. Einnig er hægt að skipta um þá átt sem húllahringurinn 

þarf að fara. Þá má taka tímann á því hvað húllahringurinn er lengi að ferðast hringinn. 
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Klukkan 
Bekkur: 2.–4. Fjöldi nemenda: u.þ.b. 8 í hóp  Efnisþáttur: samvinnuleikur 

Áhöld: plaststangir. 
 

Hæfniviðmið (að geta...): 
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu. 
Gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og hreyfijafnvægi. 

Áhersluþættir: 
Hópefli 
Samskipti 
Viðbragð 

Grunnfærni 
Samhæfing 

Lýsing: 

Nemendur standa í hring, hver með eina plaststöng sem hann heldur við og lætur standa 

lóðrétt frá gólfinu. Hringurinn er myndrænn fyrir klukku, þegar kallað er vinstri eða hægri 

skulu allir sleppa sinni stöng og reyna grípa næstu stöng á vinstri eða hægri eftir skipun 

kennarans. Hópurinn vinnur saman með því að reyna ná eins mörgum hringjum og hægt er án 

þess að nokkur missi stöng í gólfið. Eftir nokkrar umferðir getur kennari látið nemendur taka 

skref aftur á bak til að stækka klukkuna og halda leik áfram. 

Skipulag: 

Ef takmarkað magn er af stöngum er hægt að hafa þetta sem eina stöð. Gott er að miða við að 

hafa ekki fleiri en 8 í einni klukku. 
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Litaleikur 
Bekkur: 1.–4. Fjöldi: 5–6 í hóp  Efnisþáttur: samvinnuleikur 

Áhöld: keilur, boltar og einhvers konar hindrun. 
 

Hæfniviðmið (að geta...): 
Félagslegir þættir 
Skilið skipulagshugtök í skólaíþróttum og farið eftir leikreglum. 
Heilsa og efling þekkingar 
Gert einfaldar mælingar og talningar í leikjum. 

Áhersluþættir: 

Athygli 

Samvinna 
Útsjónarsemi 

Lýsing: 

Nemendur mynda röð og eiga þeir að hlaupa einn í einu að röð bolta og keilna með 

sitthvorum litnum. Nemendur mega víxla tveimur boltum með því að breyta uppröðun þeirra 

í þeirri von að lita röð boltana passi við litauppröðun bolta sem eru á bakvið hindrunina. Þar 

er litavörður sem gefur til kynna hvort röð lita boltanna passi við litaröð boltanna sem eru á 

bakvið hindrunina. Það gerir litavörðurinn með því að reisa upp eða leggja niður keilur. 

Markmiðið er að láta allar keilurnar passa og klára þar með leikinn. 

Skipulag: 

Litur keilnanna uppá hindruninni skiptir ekki máli, þær eiga einungis að gefa upp hvort 

litirnir á boltunum passi sitt hvoru megin við hindrunina.  
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Mylluhlaup 
Bekkur: 3.–4. Fjöldi: lágmark 6  Efnisþáttur: boðhlaup 

Áhöld: húllahringir og baunapokar eða vesti. 
 

Hæfniviðmið (að geta...): 
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Gert æfingar sem reyna á þol. 
Félagslegir þættir 
Unnið með þær tilfinningar sem fylgja því að vinna og tapa í leikjum. 
Skilið skipulagshugtök í skólaíþróttum og farið eftir leikreglum. 
Heilsa og efling þekkingar 
Gert einfaldar mælingar og talningar í leikjum. 

Áhersluþættir: 
Athygli 
Samvinna 
Útsjónarsemi 
Grunnfærni 
Hlaup/ viðbragðssprettir 
 

Lýsing: 

Boðhlaup milli tveggja liða sem keppa í myllu. Hvort lið er með sinn litinn. Einn nemandi í 

hvoru liði hleypur í einu og kemur sínum lit fyrir í reit að eigin vali í myllunni. 

Baunapokarnir/vestin eru aðeins 3 þannig að þegar fjórði nemandinn í röðinni hleypur fer 

hann tómhentur af stað og má hann færa einn af pokum/vestum síns liðs um reit í þeirri von 

að ná myllu fyrir sitt lið. Boðhlaupið heldur áfram þangað til að annað liðið nær myllu.   

Skipulag:   

Einnig er hægt að útbúa mylluna með teipi ef hringir eru ekki til staðar. Vegalengd milli 

endalínu þar sem liðin hefja leik og myllunnar getur verið um 5–10 metrar. 
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Ormurinn 
Bekkur: 3.–4. Fjöldi nemenda: 5–6 í hverju liði  Efnisþáttur: samvinnuleikur 

Áhöld: húllahringir, keilur, hattar eða fleiri lausamunir. 
 

Hæfniviðmið (að geta...): 
Líkamsvitund, leikni og afkastageta     
Gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og hreyfijafnvægi. 
Sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu. 
Félagslegir þættir 
Unnið með þær tilfinningar sem fylgja því að vinna og tapa í leikjum. 

Áhersluþættir: 
Samvinna 

Samskipti 
Grunnfærni 
Samhæfing 
 

Lýsing: 

Áður en leikur hefst dreifir kennarinn hlutum á víð og dreif um völlinn. Næsta skref er að 

skipta nemendum í hópa og gefa þeim húllahringi. Húllahringirnir eiga að liggja þétt saman á 

gólfinu og verða nemendurnir að standa innan hrings, þeir mega ekki stíga út fyrir hringinn. 

Til að hreyfa sig um völlinn verða nemendurnir að taka aftasta hringinn og leggja hann fyrir 

framan fremsta hringinn og svo koll af kolli til að ferðast um völlinn eins og ormur sem silast 

áfram. Liðin verða að halda á hlutunum og safna þeim saman og er markmið þeirra að ná 

öllum hlutunum sem kennarinn dreifði um völlinn fyrir leikinn. 

Skipulag: 

Það er hægt að gera keppni milli liða hvaða lið nær sem flestum hlutum eða hægt að láta 

ormana vinna saman að ná öllum hlutunum á vellinum innan ákveðins tíma. Hringirnir í 

orminum verða að snertast. Gott er að miða við einn hring á hvern nemanda.   
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Tímaflakkarar 
Bekkur: 1.–4. Fjöldi nemenda: ótakmarkaður  Efnisþáttur: samvinnuleikur 

Áhöld: húllahringir. 
 

Hæfniviðmið (að geta...):    
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu. 
Gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og hreyfijafnvægi. 

Áhersluþættir: 
Samvinna 
Grunnfærni 
Samhæfing 

Lýsing: 

Nemendur vinna 2 og 2 saman þar sem annar þeirra stjórnar tímavélinni á meðan hinn er 

tímaflakkari sem hoppar í tímavélina og úr henni. Sá sem stjórnar tímavélinni/húllahringnum, 

dregur hringinn yfir hopparann og leggur hann fyrir framan hann. Hopparinn/tímaflakkarinn 

má ekki ganga/hlaupa eða taka nein aukaskref, hann má bara taka eitt hopp í tímavélina og úr 

henni. Svona gengur þetta þangað til þeir koma tímaflakkaranum á leiðarenda sem er 

tilgreindur með keilum og skipta svo hlutverkum. 

Skipulag: 

Þetta getur verið keppni milli hópa á eldra stigi en á yngra stigi er hægt að hafa það að 

markmiði að koma tímaflakkaranum á leiðarenda án þess að taka aukahopp eða aukaskref. 
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Viðbragðsleikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Drekagull 
Bekkur: 3.–4. Fjöldi nemenda: 5–20  Efnisþáttur: viðbragðsleikur 

Áhöld: keilur, sandpokar, dýnur og svampdýnur. 
 

Hæfniviðmið (að geta...): 
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og hreyfijafnvægi. 
Félagslegir þættir 
Unnið með þær tilfinningar sem fylgja því að vinna og tapa í leikjum. 
Heilsa og efling þekkingar 
Gert einfaldar mælingar og talningar í leikjum. 
Tekið þátt í gömlum íslenskum leikjum og æfingum. 

Áhersluþættir: 
Athygli 
Fjarlægðarskyn 
Útsjónarsemi 
Viðbragð 

Lýsing: 

Einn nemandi stendur við endalínu vallarins og telur upphátt en hann er drekinn. Aðrir 

nemendur eru hobbitarnir sem byrja í Héraði, en það er hinum megin á vellinum. Hobbitarnir 

eiga að vinna sig nær drekanum á meðan hann telur en þeir verða að passa sig að koma sér í 

felur á bak við hindranir sem eru víðsvegar á vellinum áður en drekinn snýr sér við. Markmið 

hobbitanna er að ná öllu gullinu/sandpokum og koma því aftur heim í Hérað án þess að 

drekinn sjái þá og sendi þá tómhenta heim. 

Skipulag: 

Drekinn telur upphátt í 5–7 sekúndur, hægt er að lengja og stytta þann tíma eftir þörfum. 

Hægt er að skipta 2 og 2 eða 3 saman í hópa. Best er að hafa hindranir nálægt gullinu til að 

auðvelda aðeins stuldina. 
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Eggjaþjófar 
Bekkur: 3.–4. Fjöldi nemenda: ótakmarkaður  Efnisþáttur: viðbragðsleikur 

Áhöld: sand-/baunapokar og hattar. 
 

Hæfniviðmið (að geta...):    
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Gert æfingar sem reyna á þol. 
Félagslegir þættir 
Skilið skipulagshugtök í skólaíþróttum og farið eftir leikreglum. 
Heilsa og efling þekkingar 
Gert einfaldar mælingar og talningar í leikjum. 

Áhersluþættir: 
Athygli 

Samvinna 

Grunnfærni 

Hlaup/ viðbragðssprettir 

 

Lýsing: 

Völlurinn er tvískiptur og eru tvö lið á sitthvorum helmingnum andspænis hvort öðru. 

Markmið nemenda í hvoru liði er að ná eggjum/sandpokum frá andstæðingnum sem eru 

staðsett á endalínu vallarins og komast með þau aftur til baka án þess að vera klukkaðir. Fyrir 

aftan endalínur vallarins eru frísvæði en einungis má klukka andstæðinginn á eigin 

vallarhelmingi. 

Skipulag: 

Ef nemandi kemst yfir vallarhelming andstæðings á frísvæði má hann bíða átekta þar áður en 

hann gerir atlögu að komast til baka með eggið sem hann stal. Hópar geta verið frá 6 

nemendum upp í 20 manna hópa. 
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Gæsamamma 
Bekkur: 1.–4. Fjöldi nemenda: u.þ.b. 5 í hóp  Efnisþáttur: viðbragðsleikur 

Áhöld: sand-/baunapokar og hattar. 
 

Hæfniviðmið (að geta...):   
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og hreyfijafnvægi. 
Félagslegir þættir 
Skilið skipulagshugtök í skólaíþróttum og farið eftir leikreglum. 

 Áhersluþættir: 
 Samskipti 
 Samvinna 
 Viðbragð 
 Grunnfærni 

 Hreyfijafnvægi 

Lýsing: 

Einn nemandi er gæsamamma sem stendur yfir eggjunum sínum sem eru í þessu tilviki 

sandpokar og verndar þau fyrir hinum nemendunum í hópnum sem eru ránfuglar. 

Ránfuglarnir læðupokast í kringum gæsamömmuna í hreiðrinu sínu og reyna að stela eggjum, 

þeir mega einungis taka eitt egg í einu og bara nota hendur við stuldinn. Gæsamamma má 

ekki setjast eða leggjast á eggin svo hún verður að vera vel á varðbergi og reyna að klukka þá 

ránfugla sem koma full nærri eggjunum. Þeir ránfuglar sem eru klukkaðir þurfa að fara 

afsíðis og leysa verkefni sem eru í formi styktaræfinga til að koma sér aftur inn í leikinn.   

Skipulag: 

Gott að hafa u.þ.b. 5 í hóp, ein gæsamamma og 4 ránfuglar. 
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Heita kartaflan 
Bekkur: 3.–4. Fjöldi: ótakmarkaður, 2 og 2 í liði.    Efnisþáttur: viðbragðsleikur 

Áhöld: skopparabolti eða tennisbolti og hattar eða keilur. 
 

Hæfniviðmið (að geta...): 
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu. 
Félagslegir þættir 
Unnið með þær tilfinningar sem fylgja því að vinna og tapa í leikjum. 

Áhersluþættir: 
Viðbragð 

Grunnfærni 

Grip 

Samhæfing 

Lýsing: 

Tveir nemendur spila innbyrðis viðureign á litlum velli og notast við lítinn bolta. Boltinn er 

heita kartaflan og gengur leikurinn út á að nemendur eiga að grípa kartöfluna en mega ekki 

halda á henni í meira en 3 sekúndur en þá verða þeir að kasta henni frá sér. Það má einungis 

kasta boltanum með undirhandarkasti upp í loft og verður boltinn að skoppa á afmarkaða 

völlinn sem þeir spila á. Ef mótherjanum tekst ekki að grípa boltann áður en hann skoppar 

aftur í gólfið fær hann mínusstig en sá sem hefur fleiri mínusstig þegar leiktíminn rennur út 

tapar. 

Skipulag: 

Í annarri útfærslu af leiknum er hægt að halda öllum fyrrnefndum leikreglum en skipta 

vellinum í tvennt eins og í blaki og er takmarkið að láta boltann skoppa á reit andstæðingsins 

og öfugt. 
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Höfðingi pyttsins 
Bekkur: 1.–2. Fjöldi: u.þ.b. 8 í hverjum pytti  Efnisþáttur: viðbragðsleikur 

Áhöld: dýnur, bekkir og mjúkbolti. 
 

Hæfniviðmið (að geta...): 
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Gert æfingar sem reyna á þol.    
Sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu. 
Félagslegir þættir 
Skilið skipulagshugtök í skólaíþróttum og farið eftir leikreglum. 
Heilsa og efling þekkingar 
Gert einfaldar mælingar og talningar í leikjum. 

Áhersluþættir: 
Athygli 
Samskipti 

 

Lýsing: 

Svæði er afmarkað með dýnum eða öðrum tiltækum hlutum og er það kallað pyttur í þessum 

leik. Hægt er að hafa fjölda pytta í samræmi við fjölda nemenda. Einn mjúkbolti er í hverjum 

pytti og er betra að hafa hann stærri en minni. Í hverjum pytti er einn höfðingi sem er 

vopnaður bolta og er hans hlutverk að kasta boltanum í veggina. Aðrir nemendur sem koma í 

pyttinn eiga að forðast að fá boltann í sig, gólfið er ekki tekið með svo nemendur verða að 

vera á varðbergi. Ef nemandi fær boltann í sig þarf hann að fara út pyttinum, hlaupa hringinn 

í kringum leikvöllinn og koma svo aftur í pyttinn eða í næsta pytt ef þeir eru fleiri en einn. 

Skipulag: 

Boltinn er úr leik þegar hann snertir hindranirnar í kring, þá tekur höfðinginn boltann aftur og 

kastar honum að vild í vegginn. Gott er að skipta reglulega um höfðingja. 
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Krabbar 
Bekkur: 1.–2. Fjöldi nemenda: ótakmarkaður  Efnisþáttur: viðbragðsleikur 

Áhöld: sand-/baunapokar og keilur. 
 

Hæfniviðmið (að geta...): 
Líkamsvitund, leikni og afkastageta      
Sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu. 
Gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og hreyfijafnvægi. 

Áhersluþættir: 
Viðbragð 
Grunnfærni 
Samhæfing 

Lýsing: 

Nemendur hlaupa yfir afmarkaðan leikvöll. Við hliðarlínur vallarins eru skotmenn með nóg 

af sand-/baunapokum. Skotmennirnir eiga að renna sandpokum yfir svæðið á meðan 

nemendurnir hlaupa en pokarnir eru krabbar sem reyna að klípa í fæturna á nemendunum. Ef 

nemandi fær poka í fótinn missir hann fótinn og þarf að hoppa á öðrum fæti í næstu umferð. 

Ef hann fær svo einnig poka í hinn fótinn breytist hann í kastara fyrir utan völlinn. 

Skipulag: 

Kennarinn getur byrjað sem kastari og sýnt hvernig á að renna pokunum eftir gólfinu svo þeir 

fari aldrei yfir hnéhæð. 
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Plánetuflakk 
Bekkur: 1.–2. Fjöldi nemenda: lágmark 10  Efnisþáttur: viðbragðsleikur 

Áhöld: tónlist og húllahringir. 
 

Hæfniviðmið (að geta...):    
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og hreyfijafnvægi. 
Félagslegir þættir 
Skilið skipulagshugtök í skólaíþróttum og farið eftir leikreglum. 

Áhersluþættir: 
Athygli 
Viðbragð 

 

Lýsing: 

Húllahringjum er raðað í stóran hring í kringum miðjuhringinn á íþróttahúsinu sem táknar 

sólina á meðan húllahringirnir í kring eru litlar plánetur. Nemendurnir eru geimverur og eiga 

að hlaupa um vetrarbrautina í takt við tónlist. Þegar tónlistin stoppar fyrirvaralaust kemur 

loftsteinaregn og þá er vissara að koma sér í skjól á plánetu. Það er takmarkaður fjöldi pláneta 

og aðeins pláss fyrir einn á hverri plánetu svo þeim sem tekst ekki að koma sér á plánetu 

þurfa að leita sér skjóls á sólinni. Á sólinni þurfa þeir hins vegar að framkvæma vel valda 

styrktaræfingu áður en þeir fá að yfirgefa hana aftur. Þegar loftsteinaregnið hættir hefst 

tónlistin að nýju og eiga allar geimverur að yfirgefa pláneturnar og byrja hlaupa um 

vetrarbrautina á ný. 

Skipulag: 

Eftir nokkrar umferðir er hægt að fækka hringjum/plánetum. 
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Rigning og Rok 
Bekkur: 1.–4. Fjöldi nemenda: ótakmarkaður  Efnisþáttur: viðbragðsleikur 

Áhöld: keilur. 
 

Hæfniviðmið (að geta...): 
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og hreyfijafnvægi. 
Heilsa og efling þekkingar 
Tekið þátt í gömlum íslenskum leikjum og æfingum. 

Áhersluþættir: 
Athygli 
Viðbragð 
Grunnfærni 

Hlaup/ viðbragðssprettir 

Lýsing: 

Tvö lið eru staðsett sitthvoru megin við miðjulínu sem aðskilur liðin. Fyrir aftan liðin eru 

afmarkaðar endalínur. Nemendur liggja á kviðnum við miðjulínu í viðbragðsstöðu. Kennari 

nefnir annað liðið rigningu og hitt liðið rok. Í kjölfarið getur hann sagt góða sögu um óveðrið 

á landinu. Þegar orðið rok kemur fyrir í sögunni eiga liðsmenn þess liðs að rjúka upp og 

reyna að klukka eins marga liðsmenn rigningarliðsins og þeir geta áður en þeir komast aftur 

fyrir sína endalínu. Eins virkar þetta á hinn veginn ef kennarinn segir orðið rigning og svona 

gengur þetta þangað til að annað liðið nær til sín öllum nemendunum. 

Skipulag:   

Hægt er að brjóta upp leikinn með því að gefa liðunum önnur nöfn eins og að fara í bakaríið 

og leyfa báðum liðum að velja sér bakkelsi sem finna má í bakaríi. Svo er einnig hægt að hafa 

til dæmis ávexti. 
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Veðurleikurinn 
Bekkur: 1.–4. Fjöldi nemenda: ótakmarkaður  Efnisþáttur: viðbragðsleikur 

Áhöld: stórar dýnur eða keilur. 
 

Hæfniviðmið (að geta...): 
Líkamsvitund, leikni og afkastageta       
Gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og hreyfijafnvægi. 
Sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu. 
Heilsa og efling þekkingar 
Þekkt heiti helstu líkamshluta, magn- og afstöðuhugtaka og hreyfinga. 

Áhersluþættir: 
Athygli 
Viðbragð 
Virkni 

Grunnfærni 

Hlaup/ þol 

Lýsing: 

Kennarinn er sögumaður og eiga nemendur að bregðast við atburðum sögunnar. Kennarinn 

kemur fyrir dýnum á vellinum sem tákna annars vegar land og hinsvegar vatn.  

Nemendur hlaupa um salinn frjálst en þegar kennari kallar „FLÓÐ“ hlaupa nemendurnir upp 

á land. 

Þegar kennarinn kallar „ELDING“ leggjast þeir flatir á gólfið. 

Þegar kennarinn kallar „ELDUR“ hlaupa þeir að vatninu. 

Þegar kennari kallar „JARÐSKJÁLFTI“ setjast þeir á gólfið, hnipra sig saman í kúlu og halda 

utan um fætur. Svo þegar kennari kallar „HAGLÉL“ hlaupa nemendur í skjól í markið eða 

annað sem hefur verið útbúið sem skjól. Eftir nokkrar umferðir er hægt að bæta við 

hlutverkum sem nemendurnir þurfa að bregðast við. 

Skipulag: 
 

Gott er að bæta við nýju hlutverki jafnóðum með hverri umferð svo þau lærist hægt og 

rólega.  
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Aðrir hópleikir 
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Handleguglíma 
Bekkur: 3.–4. Fjöldi nemenda: ótakmarkaður  Efnisþáttur: þrekleikur 

Áhöld: dýnur. 
 

Hæfniviðmið (að geta...): 
Líkamsvitund, leikni og afkastageta     
Gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og hreyfijafnvægi. 
Félagslegir þættir 
Unnið með þær tilfinningar sem fylgja því að vinna og tapa í leikjum. 
Heilsa og efling þekkingar 
Þekkt heiti helstu líkamshluta, magn- og afstöðuhugtaka og hreyfinga. 

Áhersluþættir: 
Grunnfærni 
Búkstyrkur 
Jafnvægi í kyrrstöðu  

Samhæfing 
Stöðugleiki 

Lýsing: 

Tveir og tveir saman sem heyja glímu í handlegustöðu. Þeir koma sér fyrir á dýnu á móti hvor 

öðrum, í plankastöðu á tám og með höfuð fram. Hvor um sig á að reyna að koma þeim sem er 

á móti úr jafnvægi með því að ýta eða toga í arma andstæðings. Sá sem dettur úr stöðu eða 

rekur hné í gólf missir stig. Þegar kennari flautar vinnur sá nemandi sem hefur fleiri stig.   

  

Skipulag: 

Gaman er að raða pörunum í röð og búa til deildir þar sem úrvalsdeildin er efst og utandeildin 

neðst og þeir sem vinna færast upp á meðan sá sem tapar situr eftir. Sá sem tapar í 

úrvalsdeildinni fellur alla leið niður í utandeildina og leikurinn rúllar svona hringinn. 
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Jarðepli 
Bekkur: 3.–4. Fjöldi nemenda: 4 í hverjum leik  Efnisþáttur: Þrekleikur 

Áhöld: húllahringir og sandpokar. 
 

Hæfniviðmið (að geta...): 
Líkamsvitund, leikni og afkastageta     
Gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og hreyfijafnvægi. 
Sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu. 
Heilsa og efling þekkingar 
Sett sér einföld þjálfunarmarkmið í íþróttum og heilsurækt og unnið að þeim. 

Áhersluþættir: 
Grunnfærni  
Búkstyrkur 
Jafnvægi í kyrrstöðu  

Samhæfing 
Stöðugleiki 

Lýsing: 

Fjórir hringir eru settir saman sem mynda ferning. Fjórir nemendur taka þátt í einum leik og 

fara í plankastöðu fyrir aftan hvern hring sem verður þeirra hringur. Nokkrum sandpokum er 

dreift í hringina og þegar leikur hefst eiga þessir 4 nemendur að keppast sín á milli að reyna 

fjarlægja pokana úr sínum hring og varpa þeim yfir í hringina hjá hinum án þess að missa 

hnén í gólfið. Þegar kennarinn flautar leikinn af skulu pokarnir taldir. Markmiðið er að vera 

með sem fæsta poka í sínum hring þegar leikurinn er flautaður af. 

Skipulag:                       

Mikilvægt að hafa frekar marga leiki og stutta til að gefa nemendum tíma á milli til að hvíla 

sig. Þá getur verið gott að skipta mönnum á milli ferninga til að spreyta sig á móti öðrum 

nemendum. Brýna þarf fyrir nemendum að taka bara einn poka í einu. 
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Kjötbollur 
Bekkur: 1.–4. Fjöldi nemenda: ótakmarkaður  Efnisþáttur: hópleikur 

Áhöld: húllahringir, hattar og sandpokar. 
 

Hæfniviðmið (að geta...): 
Líkamsvitund, leikni og afkastageta    
Gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og hreyfijafnvægi. 
Gert æfingar sem reyna á þol. 

Áhersluþættir: 
Viðbragð 
Virkni 
 

Lýsing: 

Húllahringjum er dreift um svæðið og eru það diskarnir, í kjölfarið er sandpokum dreift um 

svæðið og eru það kjötbollurnar. Leikmönnum er skipt í tvö lið, matgæðingar og matvandir. 

Matgæðingar eiga að koma matnum á diskana (koma sandpokum í húllahringina) á meðan 

matvandir eiga að fjarlægja matinn af diskunum (taka sandpokana úr húllahringjunum). Það 

má einungis nota hendur við að færa pokana til. Þegar kennarinn flautar leikinn af skal talið, 

hvort meira sé af mat á diskunum eða utan við þá. 

Skipulag:               

Diskarnir og kjötbollurnar eru á velli sem er afmarkaður með keilum og er ekki leyfilegt að 

henda diskunum eða kjötbollunum út fyrir afmarkaða völlinn. Betra er að hafa fleiri stutta 

leiki þar sem ákefðin getur orðið mikil. 
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Skæri, blað, steinn orusta 
Bekkur: 1.–2. Fjöldi: hámark 10 í einum leik.  Efnisþáttur: hópleikur 

Áhöld: húllahringir og keilur. 
 

Hæfniviðmið (að geta...): 
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu. 
Gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og hreyfijafnvægi. 
Heilsa og efling þekkingar 
Gert einfaldar mælingar og talningar í leikjum. 

Áhersluþættir: 

Athygli 
Samskipti 
Grunnfærni 
Hopp 

Samhæfing  

Lýsing: 

Í einni orustu eru tvö lið sitthvoru megin á vígvellinum og liggur brú á milli þeirra sem er 

gerð úr húllahringjum. Einn nemandi úr hvoru liði má hoppa jafnfætis yfir brúna í einu. Þegar 

nemendurnir 2 mætast á miðri leið fara þeir í skæri, blað, steinn þangað til að annar hefur 

sigur. Sá sem sigrar má hoppa áfram yfir brúna á meðan sá sem tapar kallar næsta liðsfélaga 

sinn af stað og fer aftast í sína röð. Markmiðið er að nemandinn komist yfir alla brúna til 

heimavallar andstæðingsins til að vinna leikinn. Ef einn liðsmaður kemst alla leið yfir brúna 

vinnur hans lið. 

Skipulag: 

Mikilvægt að nemendur standi í röð, tilbúnir á sínum heimavelli. Hámark í einum leik er 10, 

annars verða raðirnar of langar. 
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Teygjumeistarinn 
Bekkur: 1.–4. Fjöldi nemenda: ótakmarkaður  Efnisþáttur: teygjuleikur 

Áhöld: dýnur og keila.   
 

Hæfniviðmið (að geta...): 
Líkamsvitund, leikni og afkastageta     
Gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og hreyfijafnvægi. 
Félagslegir þættir                                                                                            

Skilið skipulagshugtök í skólaíþróttum og farið eftir leikreglum.                   

Heilsa og efling þekkingar                                                                              

Þekkt heiti helstu líkamshluta, magn- og afstöðuhugtaka og hreyfinga.              

Sett sér einföld þjálfunarmarkmið í íþróttum og heilsurækt og unnið að þeim.  

Notað einföld hugtök sem tengjast sundiðkun, íþróttum og líkamlegri áreynslu. 

Áhersluþættir: 
Athygli 
Samskipti 

Teygjur 
Grunnfærni 
Jafnvægi í kyrrstöðu  

Lýsing:                         

Nemendur setjast í hring og teygja. Sjálfboðaliði er valinn til að byrja með lokuð augu í 

miðjum hringnum. Kennarinn velur af handahófi eða með því að snúa keilu sem ákveður hver 

verður teygjumeistarinn. Teygjumeistarinn ræður teygjum og eiga allir að fylgja honum eftir. 

Þegar teygjumeistarinn er byrjaður á fyrstu teygjunni má nemandinn í miðjum hringnum opna 

augun og reyna að finna út hver er teygjumeistarinn. Ef honum tekst að benda á 

teygjumeistarann kemst hann úr miðjunni og teygjumeistarinn fer í miðjuna í staðinn. 

Kennari hefur svo nýjan leik með því að skipa nýjan teygjumeistara. 

Skipulag: 

Gott er að setja reglu um það hversu margar ágiskanir miðjumaðurinn fær. Samskipti skipta 

öllu máli í þessum leik. 
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Þróunarleikurinn 
Bekkur: 1.–4. Fjöldi nemenda: ótakmarkaður  Efnisþáttur: hópleikur 

Áhöld: keilur. 
 

Hæfniviðmið (að geta...): 
Líkamsvitund, leikni og afkastageta     
Gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og hreyfijafnvægi. 
Sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu. 

Áhersluþættir: 
Eftirtekt 
Viðbragð 

Lýsing:                          

Allir nemendur byrja sem egg og eiga að vera í kúlu á gólfinu, sitja á hækjum sér og mjaka 

sér áfram. Markmið þeirra er að finna önnur egg til að skora á og fara í skæri, blað, steinn 

orustu. Sigurvegarinn þróast á næsta stig á meðan sá sem tapar hrapar niður á næsta stig fyrir 

neðan. Ef nemandi er egg getur hann ekki farið neðar svo hann verður bara egg áfram. Aðeins 

má skora á aðra á sama stigi í orustu svo nemendur verða að hafa augun hjá sér allan leikinn. 

Skipulag: 

Stig 1. Eggið – sitja á hækjum sér og mjaka sér áfram. 

Stig 2. Fjórfætlan – hlaupa um á 4 fótum. 

Stig 3. T REX – standa upprétt með hendur að sér eins og grameðla. 
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