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Um handbókina 
 

Handbók þessi er leikjahandbók sem inniheldur allskonar leiki fyrir öll aldurstig í 

grunnskólum. Meginmarkmið þessarar leikjahandbókarinnar er að safna saman leikjum sem 

þurfa ekki mikinn undirbúning og lítið af áhöldum. Leikirnir krefast hreyfingu nemenda og eru 

einnig skemmtilegir og auðveldir. Allir þessir leikir tengjast ekki neinni ákveðinni íþróttagrein 

og er það vegna þess að þessi handbók leggur áherslu á leiki sem allir geta verið góðir í óháð 

hvaða íþróttir þeir æfa. Leikirnir eru allir einfaldir og með fjölbreyttum markmiðum. Helstu 

markmið leikjanna er snerpa, hreyfing, snögg viðbrögð, samvinna, úthald og rökhugsun. Hjá 

hverjum leik kemur fram hvaða aldurshóp leikurinn hentar, hversu margir séu í liði og hvaða 

áhöld þurfa að vera til staðar fyrir leikinn.  

Handbókinn er hugsuð fyrst og fremst fyrir sjálfan mig sem verðandi íþróttakennara, með því 

markmiði að geta safnað saman þeim leikjum sem ég sé fyrir mér að nota þegar ég verð 

íþróttakennari, bæði utan- og innanhús. Ég vil vera íþróttakennari sem notar fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og leggja áherslur á leiki sem kennsluaðferðir. Þessir leikir sem ég hef tekið 

saman er hægt að nota í íþróttatímum sem upphitunarleiki, einnig eru þeir vel við hæfi í 

útikennslu. 
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Mylla 

 
 
 
Leiklýsing:  
 

Leikurinn er settur þannig upp að tvö lið hafa 9 húllahringi fyrir framan sig raðað 3x3x3, þannig 

húllahringirnir myndi kassa. Síðan hefur hvert lið 3 vesti og byrjar leikurinn á því að nemendur 

standi fyrir aftan keilu sem er sirkar 10 metrum frá húllahringjunum (hægt er að breyta 

lengdinni eins og hver kennari vill eða þarf). Síðan eiga liðin að keppast um að vera fyrst til að 

ná myllu. Til að ná myllu þarf að ná þremur vestum í röð inní húllahringina þannig að eitt vesti 

fer í hvern húllahring, vestin mega vera þrjú í röð á ská, þversum eða langsum. Reglurnar eru 

þannig að þegar leikurinn byrjar má aðeins einn úr hverju liði hlaupa af stað með eitt vesti og 

leggja það frá sér inní einn af húllahringjunum, síðan þarf sá sami að hlaupa til baka til þess að 

næsti nemandi megi leggja af stað. Fyrstu þrír í röðinni í hverju liði eru með vesti sem þeir eiga 

að leggja til að ná að gera myllu saman, síðan þegar öll þrjú vestin eru komin en ekki hefur 

náðst að gera myllu, þá á sá fjórði í röðinni að hlaupa að húllahringjunum og má taka eitt vestið 

upp og færa það á annan stað til að ná myllu. Það lið sem nær fyrst myllu vinnur leikinn 

(Icehandball IH, 2016).   

Hægt er að hafa leikin bæði innan- og utanhús þar sem kennarinn tekur eru áhöldin á sparkvöll 

eða grasvöll. 

 

Markmið leiksins: Rökhugsun, hreyfing og samvinna. 

Aldur: 8 ára + 

Fjöldi: 4-5 í hverju liði 

Áhöld: 9 húllahringi til að gera myllu og 6 vesti fyrir tvö lið. 
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Boðhlaup 
 

 
Leiklýsing: 
 
Boðhlaup er leikur þar sem nemendur eru í liðum og allir þurfa hlaupa ákveðna vegalend. 

Aðeins einn í liðinu hleypur í einu og til að vinna þurfa allir að vera búin að hlaupa og komnir 

bakvið byrjunarreitinn. Sett er upp leikin þar sem haft er byrjunarreit þar sem öll liðin standa í 

röð bakvið sína keilu. Síðan er önnur keila þar sem nemendur eiga að hlaupa að og svo aftur 

til baka á sinn byrjunarreit. Þegar fremsti í röðinni sinni leggur af stað þurfa allir í liðinu að 

bíða bakvið byrjunarreitinn og sá sem er næstur í röðinni má ekki leggja af stað fyrr en 

nemandinn sem er að hlaupa er kominn fyrir aftan keiluna hjá byrjunarreitinum. Bilið á milli 

keilanna er ákveðið af kennara, getur t.d. verið hálfur salur eða heill. Það má líka búa til hring 

þar sem nemendur hlaupa ákveðin hring um salinn. Hægt er að hafa mörg lið í einu og í hverju 

liði geta verið alveg 5-8 manns, en því fleiri sem eru í liði því lengur þurfa hinir nemendurnir 

að standa og bíða eftir að það er komið að þeim að hlaupa. Hægt er að bæta við allskonar inní 

boðhlaupið eins og t.d. í ákveðnum íþróttum er hægt að bæta við fótbolta, handbolta, körfubolta 

og fleira. Einnig er líka hægt að láta nemendur hlaupa á milli keila, láta þau hoppa samfætis, 

labba kóngulóagang, gera 2-3 kollhnísa á leiðinni og margt fleira til að bæta við auka hreyfingu 

inní leikinn (Sabína Steinunn Halldórsdóttir, 2016, bls. 32).  

Hægt er að hafa boðhlaup bæði innan- og utanhús. Hlaupið í leiknum getur verið misjangt eftir 

aðstæðum og hægt að fara í boðhlaup inní íþróttahúsi, á sparkvelli, grasvelli eða skólalóðinni. 

 
 
Markmið leiksins: Snerpa, hreyfin og samvinna 
 
 
 
 
 
 

Aldur: 6 ára + 

Fjöldi: Ótakmarkaður 

Áhöld: Keilur til að afmarka hlaupið. 
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Tröllin ræna 
 

 
 
 
 
 
 
Leiklýsing: 
 
Tröllin ræna er leikur þar sem skipta þarf nemendum í tröll og lömb. Valdir eru fjórir nemendur 

til að vera tröll og restin eru lömb. Settar eru dýnur eða keilur í öll hornin á salnum og er 

hornunum skipt á milli tröllana og kallaðir hellar. Leikurinn byrjar þar sem hvert tröll er í sínum 

helli og eiga þau síðan að reyna að ná lömbunum og klukka þau. Þegar tröll nær að klukka 

lamb fer lambið á þann heilli sem tröllið á. Hin lömbin geta síðan frelsað þau sem eru í 

hellunum með að rétta þeim höndina og gefa þeim high five. Það tröll sem er með flest lömb í 

sínum helli þegar leikurinn endar er sá sem vinnu leikinn. Til að hafa leikinn skemmtilegan og 

halda áhuga hjá nemendum er mikilvægt að skipta reglulega um tröll t.d. á tveggja mínútna 

fresti (Karl Guðmundsson, e.d.).  

Hægt væri að hafa leikinn úti með því að nota sparkvöll eða grasvöll. Kennari tekur með sér 

keilur og vesti út til að nota í leikinn. Sett er upp helli með keilum og þá er leikurinn alveg eins 

uppsettur hvort sem það er innan eða utanhús.   

 

Markmið leiksins: Snerpa, hreyfing og samvinna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aldur: 8 ára + 

Fjöldi: Ótakmarkaður 

Áhöld: Vesti fyrir tröllinn og dýnur eða keilur fyrir hella. 
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Hákarlinn kemur 
 

 
 
 
Leiklýsing: 
 
Eltingaleikur þar sem einn sjálfboðaliði er fenginn til að byrja að vera hákarlinn og kemur sér 

fyrir á miðjunni á vellinum. Restinni af nemendunum er skipt uppí fjögur lið og er hvert lið 

með sitt horn á vellinum. Hvert lið fær eina mínútu til að velja sér dýrategund sem lifir í sjónum 

s.s. ýsa, krabbi, humar, þoskur og fleira. Öll liðin þurfa síðan að tilkynna hákarlinum hvaða dýr 

þau völdu. Leikurinn hefst síðan þannig að hákarlinn er í miðjunni og kallar út hvert horn fyrir 

sig og kallar: ,,út, út allar mína ýsur‘‘ og svo koll af kolli. Þegar hákarlinn kallar út hvert horn 

fyrir sig þá eiga þeir að hlaupa út um allt í kringum hákarlinn þar til það er búið að kalla allar 

fiskitegundirnar út. Hákarlinn bíður síðan hægt og rólega þar til að hann er tilbúin og kallar þá 

hátt fyrir alla ,,hákarlinn kemur‘‘. Þá á hákarlinn að reyna klukka þau dýr sem eru að reyna 

hlaupa aftur í skjól í sitt horn. Ef hákarlinn nær að klukka einhvern breytist það dýr í hákarl 

sem aðstoðar svo í næstu umferð. Leikurinn endar þegar það er búið að klukka öll dýrin og allir 

orðnir hákarlar. Það er einnig hægt að bæta inn hreyfingu eins og t.d. allir labba eins og 

köngulær eða birnir til að gera leikinn erfiðari eða nota aðrar dýrategundir eins og fuglategundir 

eða dýr á Íslandi o.s.frv. (Sabína Steinun Halldórsdóttir, 2016, bls. 44). 

Hægt væri að hafa leikinn úti með því að nota sparkvöll eða grasvöll. Kennari tekur með sér 

keilur út til að nota í leikinn. Sett er upp horn með keilum og þá er leikurinn alveg eins uppsettur 

hvort sem það er innan eða utanhús.   

 

Markmið leiksins: Snerpa, hreyfing og samvinna 

 

Aldur: 6 ára + 

Fjöldi: Ótakmarkaður 

Áhöld: Afmarkað svæði og keilur eða dýnu  
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Skottaleikur 
 
 
 
 
 
 
 
Leiklýsing: 
 
Skottaleikur er eltingaleikur þar sem allir eru á móti öllum en eiga hinsvegar að eltast við 

skottið hjá næsta einstakling. Nemendur fá allir eitt skott sem þeir setja í buxnastrenginn eins 

og skott. Síðan er afmarkað svæði notað í leikinn þar sem nemendur hlaupa um og reyna að ná 

skottinu hjá næsta manni. Ef náð er skotti af öðrum þá er það sett aftur í buxnastrengin hvort 

sem það eru önnur skott þar líka eða ekki. Síðan þegar leikurinn endar telja allir hvað þeir náðu 

mörgum skottum og sá sem er með flest skottin vinnur leikinn (Janus Guðlaugsson, e.d.). 

Hægt væri að hafa leikinn úti með því að nota sparkvöll, grasvöll eða afmarkað svæði. Kennari 

tekur með sér skott út til að nota í leikinn.  

 
Markmið leiksins: Snerpa, hreyfing og samvinna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aldur: 6 ára + 

Fjöldi: Ótakmarkað 

Áhöld: Skott, ef það er ekki til þá er vesti eða band notað sem skott. 
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Lögreglan eltir fangann 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leiklýsing: 
 
Eltingaleikur þar sem einn þarf að vera lögreglan og einhver einn annar er fanginn. Hinir para 

sig tvö og tvö saman og dreifa sér síðan um svæðið. Hvert par þarf að standa á móti hvort öðru 

og leiðast þannig að þau myndi ,,hreiður‘‘ með höndunum. Leikurinn snýst um að lögreglan 

reynir að ná fanganum og fanginn þarf að bjarga sér með að hlaupa inní hreiður hjá einhverju 

pari. Þegar fanginn er búin að forða sér inní hreiður er hann sloppinn en sá sem hann snýr baki 

inní hreiðrinu er orðin fangi og þarf að hlaupa i burtu frá lögreglunni. Fyrrum fanginn tekur 

síðan stöðuna hjá núverandi fanga. Ef lögreglan nær að klukka fanga skipta þeir um hlutverk 

og leikurinn heldur áfram (Arndís Friðriksdóttir, Elísabet Árný Þorkelsdóttir og Helga 

Hauksdóttir, e.d.). 

Hægt væri að hafa leikinn úti með því að nota sparkvöll, grasvöll eða afmarkað svæði. Kennari 

tekur með sér keilur út til að nota í leikinn. Útbúin er völlur með keilum og þá er leikurinn 

alveg eins uppsettur hvort sem það er innan eða utanhús.   

 

Markmið leiksins: Snerpa, hreyfing og snögg viðbrögð 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aldur: 4 ára + 

Fjöldi: Ótakmarkaður 

Áhöld: Keilur til að búa til afmarkað rými. 
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Krókódíll, Krókódíll! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Leiklýsing: 
 
Eltingaleikur þar sem notast er við stórt svæði eins og t.d. íþróttasal eða sparkvöll og einn af 

þátttakendunum er krókódíll. Leikurinn byrjar þannig að allir standa á einum enda vallarins og 

sá sem er krókódíllinn stendur á miðjum vellinum en snýr baki í alla hina. Þegar allir eru komnir 

á sinn stað segja nemendurnir: Krókódíll krókódíll, hleyptu okkur yfir gullbrúna þína, hvaða 

lit sem er. Þá svarar krókódíllinn til dæmis: Allir sem eru í rauðu mega fara yfir. Þá mega allir 

þeir sem eru klæddir í eitthverju rauðu hlaupa yfir á hinn endan vallarins án þess að 

krókódíllinn klukki þá. Síðan þurfa þeir sem voru ekki í rauðu að bíða eftir að krókódíllinn 

klappi því þá eiga þeir að hlaupa yfir völlinn og passa að krókódíllinn klukki sig ekki. Ef að 

krókódíllinn klukkar þá eru þeir orðnir krókódílar og þurfa að hjálpa upprunalega krókódílnum 

í næstu umferð. Leiknum líkur þegar það er búið að klukka alla og allir eru orðnir krókódílar 

(Sóley Ó. Elídóttir, 2009).  

Hægt væri að hafa leikinn úti með því að nota sparkvöll eða grasvöll. Leikurinn þarf engin 

áhöld, því er auðvelt að fara í leikinn út ef stórt afmarkað svæði er í boði.   

 

Markmið leiksins: Snerpa, hreyfing og samvinna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aldur: 6 ára + 

Fjöldi: Ótakmarkað en æskilegt er 6 – 20 manns. 

Áhöld: Stórt afmarkað svæði. 
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Stórt skip – lítið skip 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leiklýsing: 
 
Stórt skip – lítið skip er leikur þar sem nota þarf stórt svæði eins og t.d. íþróttasal. Salurinn er 

síðan notað eins og kort þar sem t.d. hægra fótboltamarkið er stórt skip, miðjan í salnum er eyja 

og rimlarnir eru lítið skip. Leikurinn virkar síðan þannig að það er einn sögurmaður og restin 

af hópnum eru þátttakendur sem eiga að hlusta og framkvæma. Áður en leikurinn byrjar er búið 

að gera ákveðin lykilorð og þegar sögurmaðurinn segir þau lykilorð eiga þátttakendurnir að 

leika eða hlaupa: 

à Fallbyssa: Þátttakendur beygja sig niður og halda með höndum um fætur. 

à Fugl: Þátttakendur blaka höndum. 

à Skipstjóri: Þátttakendur setja útrétta hönd út í loftið. 

à Stór: Þátttakendur hoppa hátt í loft. 

à Lítill: Þátttakendur beygja sig niður. 

à Hafmeyja: Þátttakendur setja fætur þétt saman. 

à Sjór: Þátttakendur mynda bylgju með höndum. 

à Lítið skip, stórt skip og eyja: Fyrirfram ákveðnir, mismunandi staðir. 

Sögumaðurinn býr síðan til sögu og flytur hana hátt og skýrt fyrir þátttakendur, en í sögunni 

eiga þessi orð sem talin eru fyrir ofan að koma fram. Þannig að um leið og sögumaðurinn segir 

eitt af þessum orðum eiga þau að hlaupa eða leika. Sá sem er seinastur að leika orðið eða hlaupa 

er úr leik en hinir halda áfram. Sá sem er síðastur að detta úr leik vinnur og fær að vera 

sögumaður í næsta leik (Guðrún Ólafsdóttir, e.d.). 

Hægt væri að hafa leikinn úti með því að nota sparkvöll eða grasvöll. Leikurinn þarf engin 

áhöld, því er auðvelt að fara í leikinn úti ef stórt afmarkað svæði er í boði.   

 

Markmið leiksins: Snerpa, hreyfing og snögg viðbrögð 

 

Aldur: 3 ára + 

Fjöldi: Ótakmarkaður 

Áhöld: Stórt afmarkað svæði 



 12 

Kjöt í pottinn 
 
 
 
 
 
 
 
Leiklýsing: 
 
Eltingaleikur þar sem valdir eru tveir nemendur til að reyna að ná öllum hinum og safna þeim 

sama í ,,pott‘‘. Hægt er að nota miðjuna í íþróttasal eða afmarka svæði með keilum til að nota 

sem pott. Leikurinn virkar síðan eins og eltingaleikur þar sem tveir eða fleiri (fer eftir fjölda 

þátttakenda) eiga að reyna ná hinum nemendunum. Þegar sá sem er hann nær að klukka 

einhvern segir hann ,,kjöt í pottinn‘‘, þá fer sá sem var klukkaður í pottinn og bíður þar. Hægt 

er að frelsa hina nemenduna úr pottinum með því að einhver sem er frjáls slær í hendina á 

nemandanum sem er í pottinum, þá má sá nemandi fara aftur inná. Því þurfa þeir sem að eru 

hann að passa uppá pottinn svo að engin nái að frelsa kjötið úr pottinum. Leikurinn er búin 

þegar allir eru komnir í pottinn eða þegar tíminn er búin (Elín Brá Friðriksdóttir, e.d.). 

Hægt væri að hafa leikinn úti með því að nota sparkvöll eða grasvöll. Kennari tekur með sér 

keilur og vesti út til að nota í leikinn. Sett er upp helli með keilum og þá er leikurinn alveg eins 

uppsettur hvort sem það er innan eða utanhús.   

Hægt væri að hafa leikinn úti með því að nota sparkvöll eða grasvöll. Kennari tekur með sér 

keilur og vesti út til að nota í leikinn. Sett er upp leikinn með keilum og þá er leikurinn alveg 

eins uppsettur hvort sem það er innan eða utanhús.   

 
Markmið leiksins: Snerpa, hreyfing og samvinna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aldur: 6 ára + 

Fjöldi: Ótakmarkaður 

Áhöld: Vesti og keilur 
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Skæri, blað og steinn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leiklýsing: 
 

Eltingaleikur sem leikinn er á stórum velli eða afmörkuðu svæði. Hópnum er skipt í tvö lið og 

eru liðin á sitthvorri endalínunni. Leikurinn virkar þannig að liðin hafa 10 sekúndur til að 

ákveða hvort þau ætla að velja skæri, blað eða stein. Þegar liðinn eru búin að ákveða merkið 

sitt hittast þau á miðjuvellinum en liðin halda sér samt á sínum helming vallarins. Kennarinn 

segir síðan 1,2 og nú, þá á einn í hverju liði að sýna hvaða merki liðið valdi. Það lið sem vinnur 

skæri, blað og steinn keppnina á síðan að hlaupa af stað og reyna ná þeim sem eru í hinu liðinu. 

Þeir sem töpuðu þurfa að vera snöggir að bregðast við og snúa við og hlaupa að sinni endarlínu 

án þess að vera klukkaðir. Þeir sem eru klukkaðir þurfa að fara yfir í hitt liðið og leikurinn er 

endurtekinn en það lið sem er búið að ná flestum einstaklingum þegar tíminn rennur úr vinnur 

leikinn. Reglurnar eru að steinn vinnur skæri, skæri vinna blað og blað vinnur stein (Arnsteinn 

Ingi Jóhannesson, e.d.) 

Hægt væri að hafa leikinn úti með því að nota sparkvöll, grasvöll eða skólalóðina. Leikurinn 

þarf engin áhöld, því auðvelt að fara í leikinn úti ef afmarkað svæði er í boði.   

 
 
Markmið leiksins: Snerpa, hreyfing og samvinna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aldur: 6 ára + 

Fjöldi: Ótakmarkað 

Áhöld: Afmarkað svæði 
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Á klósettinu 
 

 
 
 
 
 
Leiklýsing: 
 
Eltingaleikur þar sem valdir eru 2-3 nemendur til að vera hann og þeir eiga að reyna klukka 

hina nemendurna. Þeir sem voru ekki valdnir til að vera hann eiga síðan að hlaup út um allt 

svæðið og passa að þeir séu ekki klukkaðir. Ef nemandi er klukkaður fer hann niður í 

hnébeygjustöðu eins og hann sitji í loftinu og þarf hann að halda annari hendinni beint fram. 

Til að frelsa þarf síðan að hlaupa að nemandan í hnébeygju stöðu og ýta hendinni sem stendur 

fram niður og líkja eftir hljóðinu sem kemur þegar sturtað er niður klósetti eða segja ,,sturta 

niður‘‘ (Sabína Steinun Halldórsdóttir, 2016, bls. 39).  

Hægt væri að hafa leikinn úti með því að nota sparkvöll eða grasvöll. Kennari tekur með sér 

vesti út til að nota í leikinn og sett eru upp leikinn alveg eins hvort sem það er úti eða inni.  

 

 
Markmið leiksins: Snerpa, hreyfing og samvinna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aldur: 6 ára + 

Fjöldi: Ótakmarkaður 

Áhöld: Afmarkað svæði og vesti 
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Pítsa Pítsa 
 
 
 
 
 
 
 
Leiklýsing: 
 
Eltingaleikur þar sem stjórnandi leiksins velur áleggtegundir fyrir hvern og einn nemanda sem 

þeir eru síðan í leiknum. Fjöldi áleggja fer eftir fjölda nemanda, ef það eru t.d. 20 nemendur í 

leiknum þá er gott að hafa fjóra áleggstegunda eins og ost, pepperóni, skinsku og sveppi. Þegar 

búið er að ákveða hvaða áleggstegund allir nemendurnir eru þá koma nemendur sér fyrir á enda 

línu vallarins. Stjórnandinn velur síðan tvo nemendur til að vera pítsubakara og eiga þeir að 

kalla upp eina áleggstegund og eiga þeir sem eru það ,,álegg‘‘ að hlaupa yfir völlin án þess að 

pítsubakaranir nái að klukka þá. Ef náð er að klukka nemendur þá eiga þeir að setjast niður á 

þeim stað sem þeir voru klukkaðir. Þeir eiga síðan að reyna klukka hina nemenduna sem hlaupa 

framhjá þeim til að hjálpa pítsubakaranum. Leikurinn endar síðan þegar það eru aðeins tveir 

eru eftir og þeir verða pítsubakarar í næsta leik. Hægt er síðan að bæta við fleiri reglum í leikinn 

til að gera hann erfiðar fyrir eldri nemendur. Þá væri hægt að láta nemendur skríða í 

köngulóastöðu eða bjarnastöðu í stað þess að hlaupa. Einnig er hægt að bæta við að ef 

pítsubakara hrópar pítsuveisla að þá eigi allir nemendurnir að hlaupa yfir völlinn, endalaust er 

hægt að bæta og breyta í leiknum (Sabína Steinun Halldórsdóttir, 2016, bls. 42). 

Hægt væri að hafa leikinn úti með því að nota sparkvöll eða grasvöll. Leikurinn þarf engin 

áhöld, því er auðvelt að fara í leikinn úti ef stórt afmarkað svæði er í boði.   

 
 
Markmið leiksins: Snerpa, hreyfing og samvinna 
 
 
 
 
 

Aldur: 6 ára + 

Fjöldi: Ótakmarkaður 

Áhöld: Vestir og afmarkað svæði 
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Úlfurinn og lambið 
 
 
 
 
 
 
 
Leiklýsing: 
 
Eltingarleikur þar sem einn nemandinn er valin til að vera úlfur og annar nemandinn er lamb. 

Hinir nemendurnir dreifa sér um völlinn og krjúpa á gólfinu eins og steinar. Úlfurinn á síðan 

að elta lambið, hægt er að bæta í leikinn fyrir yngri nemendur að úlfurinn segir URR URR og 

lambið á að segja MEE MEE  til að gera leikinn skemmtilegri. Leikurinn virkar síðan þannig 

að úlfurinn eltir lambið út um allan völl en lambið á að forðast úlfinn og skipta við aðra 

nemendur sem krjúpa á jörðinni. Þá á lambið að hlaupa að næsta nemanda og hoppa yfir hann 

og leggjast síðan fyrir við hliðina á nemandanum eins og steinn. Þegar lambið er búið að hoppa 

yfir nemandann og leggjast fyrir hliðna á honum þá fer hinn nemandinn á stað sem hoppað var 

yfir. En sá nemandi sem var steinn og stendur upp breytist í úlf og úlfurinn breytist í lamb 

þannig að sá sem var úlfur þarf að vera snöggur og flýja nýja úlfinn. Leikurinn endar svo þegar 

allir eru búinir að fá að hlaupa um sem úlfur og lamb (Halla Rún Tryggvadóttir, e.d.). 

Hægt væri að hafa leikinn úti með því að nota sparkvöll eða grasvöll. Leikurinn þarf engin 

áhöld, því er auðvelt að fara í leikinn úti ef stórt afmarkað svæði er í boði.   

 
 
Markmið leiksins: Snerpa, hreyfing og samvinna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aldur: 6 ára + 

Fjöldi: Ótakmarkaður 

Áhöld: Afmarkað svæði 
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Sparkó 
 

 
 
 
 
 
 
 
Leiklýsing: 
 
Leikurinn er spilaður í sal eða á opnu afmörkuðu svæði og þarf að setja fjórar keilur sem mynda 

ferhyrning í rýmið. Skipta þarf síðan nemendum í tvö lið, A og B lið og þarf að velja kóng fyrir 

hvort liðið. Lið A kemur sér síðan fyrir á endalínu vallarins, ef leikurinn er í sal eða á sparkvelli 

á lið A að vera inní vítateignum. Lið B kemur sér síðan fyrir út um allan völl. Lið A fer síðan 

í röð og einn í einu sparkar boltanum (einnig hægt að kýla líka með hendinni) yfir völlinn 

þannig að lið B eigi sem erfiðast með að ná boltanum. Lið B er síðan út á velli og reynir að 

grípa boltann, ef þeir ná að grípa boltann fer sparkarinn aftast í röðina, næsti í röðinni fær þá 

að sparka. En ef þeir ná ekki að grípa boltann á sá sem sparkaði að hlaupa af stað og þarf að 

hlaupa meðfram öllum keilunum þangað til að lið B er búið að ná að skila boltanum til síns 

kóngs. Kóngurinn stendur við endalínuna að taka á móti boltanum sem lið B liðið er að sækja 

og þegar kóngurinn er komin með boltan má sá sem sparkaði boltanum ekki hlaupa lengra. Ef 

nemandinn kemst ekki heilan hring meðfram öllum keilunum þarf hann að stoppa á þeirri keilu 

sem hann er komin að þangað til að næsti sparkar þá má hann hlaupa aftur. En ef hann kemst 

heilan hring án þess að lið B nái að skila boltanum til kóngsins fær lið A 3 stig, en ef hann 

stoppar á keilu og nær ekki að hlaupa fær liðið 1 stig þegar hann klárar hringinn. Bæði liðin fá 

jafn langan tíma fyrir hvort hlutverk en liðið sem fær fleiri stig vinnu leikinn (Guðlaugur 

Baldursson og Hlynur Svan Eiríksson, e.d.). 

Hægt væri að hafa leikinn úti með því að nota sparkvöll eða grasvöll því leikurinn þarf stórt 

afmarkað svæði. Leikurinn þarf einungis einn bolta og fjórar keilur því eru ekki mörg áhöld 

sem þarf að taka út. 

 
 
Markmið leiksins: Snerpa, hreyfing, snögg viðbrögð og samvinna 

Aldur: 8 ára + 

Fjöldi: Lágmark 10 

Áhöld: 1 bolti, 4 keilur og afmarkað svæði. 
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Jósep segir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leiklýsing: 
 
Viðbragðsleikur með hreyfingum þar sem einn nemandi er valinn til að vera stjórnandinn og 

er Jósep. Leikurinn virkar síðan þannig að Jósep gefur ýmsar skipanir sem allir verða að hlýða, 

fyrir hverja skipun þarf Jósep samt að segja ,,Jósep segir‘‘. Ef Jósep sleppir því að segja ,,Jósep 

segir‘‘ og nemandinn gerir skipunina samt er hann dottin úr leik. Hægt er að hafa leikinn þannig 

að allir standa í hring og Jósep í miðjum hringnum eða allir standa í beinni línu og Jósep stendur 

á móti þeim. Skipandinn þarf að hugsa snöggt og vera snöggur með nýja skipun. Leikurinn er 

í gangi þar til allir eru dottnir út. Skipanirnar geta verið misjafnar eftir aldir. Hægt er að skipa 

yngri nemendum að hoppa, klappa, snúa sér í heilan hring og fleira. Síðan er hægt að skipa 

eldri nemendum að gera hnébeygju, hoppa, framstig og fleira. Það er líka hægt að hafa fyndnar 

og skemmtilegar skipanir eins og gretta sig, ulla með tungunni, toga eyrun út eins og api og 

margt fleira (Ingvar Sigurgeirrson, e.d.) 

Hægt væri að hafa leikinn úti með því að nota sparkvöll eða grasvöll. Leikurinn þarf engin 

áhöld, því er auðvelt að fara í leikinn úti ef stórt afmarkað svæði er í boði.   

 
Markmið leiksins: Snögg viðbrögð, hreyfing og samvinna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aldur: 4 ára + 

Fjöldi: Ótakmakaður 

Áhöld: Afmarkað svæði 
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Hvít og rauð blóðkorn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leiklýsing: 
 
Eltingaleikur þar sem nemendur hlaupa í pörum og eru rauð blóðkorn. Pörin þurfa að leiðast á 

meðan þau hlaupa. Síðan eru valdir 2-3 nemendur til að vera hvítu blóðkorn og eiga að reyna 

klukka rauðu blóðkornin. Ef hvítu blóðkornin ná að klukka rauðu blóðkornin þá þarf rauð 

blóðkorna parið að mynda æð, með því að standa á móti hvert öðru með lófana saman upp í 

loft og tærnar saman. Til að frelsa parið þarf annað par í leiknum að hlaupa í gegnum æðina á 

milli parsins og þá er búið að frelsa rauða blóðkornið. Til að leikurinn klárist þarf að vera búið 

að ná öllum rauðu blóðkornunum og allir búnir að gera æðar þannig að ekki sé hægt að frelsa 

lengur. Hægt er að gera leikinn erfiðar fyrir eldri nemendur með því að í stað þess að mynda 

æð að láta nemendur standa bak í bak í hnébeygjustöðu, planka hlið við hlið, standa á öðrum 

fæti  á móti hvort öðru og margt fleira (Sabína Steinunn Halldórsdóttir, 2016, bls. 38).  

Hægt væri að hafa leikinn úti með því að nota sparkvöll eða grasvöll. Leikurinn þarf engin 

áhöld, því er auðvelt að fara í leikinn úti ef stórt afmarkað svæði er í boði.   

 
 
 
Markmið leiksins: Snerpa, hreyfing og samvinna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aldur: 6 ára + 

Fjöldi: Ótakmarkaður 

Áhöld: Afmarkað svæði 
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Ertu sofandi Björn frændi? 
 

 

 

 

Leiklýsing: 
Eltingaleikur þar sem einn nemandi er valin til að vera Björn frændi. Björn frændi á að þykjast 

vera sofandi á öðrum enda salarins eða vallarins. Hinir nemendurnir byrja síðan á hinum enda 

salarins eða vallarins. Þeir eiga síðan að læðast yfir völlinn og spyrja nokkrum sinnum á 

leiðinni ,,Ertu sofandi Björn frændi?‘‘. Björn frændi á að þykjast vera sofandi þangað til hann 

heldur að nemendurnir séu komnir nálægt sér. Þá á hann að stökkva óvænt upp og reyna að 

klukka nemenduna. Hinir nemendurnir eiga að vera tilbúnir að hlaupa aftur á sína endalínu án 

þess að Björn frændi nái að klukka þá. Þeir sem eru klukkaðir hjálpa honum að leika Björn 

frænda í næsta leik þar til enginn er eftir (Sara Björk Lárusdóttir, 2013).  

Hægt væri að hafa leikinn úti með því að nota sparkvöll, grasvöll eða skólalóð. Leikurinn þarf 

engin áhöld, því er auðvelt að fara í leikinn úti ef afmarkað svæði er í boði.   

 

Markmið leiksins: Snerpa, hreyfing, snögg viðbrögð og samvinna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldur: 6 ára + 

Fjöldi: Ótakmarkaður 

Áhöld: Afmarkað svæði 
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Gulrótarbóndinn 
 

 

 
 

Leiklýsing: 
Allir nemendur leggjast niður á magann, mynda hring og haldast í hendur. Hægt er að velja 

kennara eða einn nemanda til að vera gulrótarbóndann. Gulrótabóndinn á að toga í fæturnar á 

nemendunum og reyna að slíta hringinn. Hann byrjar á einum nemanda og togar í fæturnar á 

honum og reynir að toga þannig að nemendurnir ná ekki að halda höndunum lengur saman. 

Þegar gulrótabóndinn er búin að ná einum nemanda úr hringum þá aðstoðar nemandinn 

gulrótarbóndann til að ná fleirum úr hringnum. Þegar það eru aðeins tveir eftir í hringum þá 

vinna þeir leikinn (Sara Björk Lárusdóttir, 2013). 

Hægt væri að hafa leikinn úti með því að nota sparkvöll eða grasvöll. Leikurinn þarf engin 

áhöld, því er auðvelt að fara í leikinn úti ef afmarkað svæði er í boði. Ef leikurinn er spilaður 

út þarf helst að hafa eitthvað mjúkt undir eins og t.d. gras til að forðast meiðsli, vegna þess að 

það er verið að draga nemendur á maganum.  

 
Markmið leiksins: Úthald og samvinna 
 

 

 

 

 

 

 

Aldur: 6 ára + 

Fjöldi: Ótakmarkaður 

Áhöld: Afmarkað svæði 
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Bannað að snerta gólf 
 

 

 
 

Leiklýsing: 
Nemendum er skipt niður í lið þar sem 3-5 eru saman í liði. Hvert lið fær 5–10 hluti til þess að 

stíga á og þeir hlutir þurfa að vera eins hjá öllum liðum. Liðin byrja á endalínunni á salnum 

eða vellinum og þurfa að koma öllum liðsmönnum og hlutunum sínum yfir á hina endalínuna 

án þess að stíga í gólfið. Nemendur þurfa að vinna saman og raða hlutunum á gólfið hver fyrir 

sig. Nemendur þurfa að setja fyrsta hlutinn á gólfið, þá stígur fremsti nemandi á hlutinn og 

hinir rétta honum næsta hlutinn til að stíga á o.s.frv. Liðið þarf að vinna saman og fremsti 

nemandinn þarf alltaf að setja hlutinn á gólfið og aftasti nemandinn tekur aftasta hlutinn upp 

og lætur hann ganga til hina nemandana þannig að fremsti maður getur sett hlutinn aftur á 

gólfið. Þannig vinna nemendur sig áfram til að komast á hina endalínuna. Það lið sem snertir 

gólfið þarf að byrja allt upp á nýtt á sömu endalínu og þeir byrjuðu á en ef liðið er komið yfir 

miðjuna þarf það aðeins að bakka aftur þangað. Hægt er að nota hvað sem er sem hluti til að 

stíga á, bara það sem er næst manni eins og t.d. bók, vesti, dýnu, flík, húllahringi, mottu, 

dagblað og margt fleira (Sara Björk Lárusdóttir, 2013). 

Hægt væri að hafa leikinn úti með því að nota t.d. sparkvöll eða grasvöll. Leikurinn þarf nokkur 

áhöld  og er hentugt að nota afmarkað svæði nálægt skólalóðinni.  

 

Markmið leiksins: Rökhugsun, hreyfing og samvinna. 
 

 

 

 

 

Aldur: 6 ára + 

Fjöldi: Ótakmarkaður 

Áhöld: Val á áhöldum til að stíga á í leiknum og afmarkað svæði 
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Hlaupa í skarðið 
 
 

 

 

Leiklýsing: 
Eltingarleikur þar sem allir nemendur mynda hring og haldast í hendur. Valinn er einn nemandi 

til að byrja að vera hann og er hann staðsettur fyrir utan hringinn. Sá nemandi á að rölta fyrir 

utan hringinn og velja einn nemanda til að slá í bakið á, sá sem er sleginn í bakið þarf að vera 

snöggur að bregðast við og hlaupa í öfuga átt við nemandann sem er fyrir utan hringinn. Þannig 

að sá sem er valinn að vera fyrir utan hringinn og sá sem er sleginn í bakið keppast um að vera 

á undan að hlaupa í skarðið sem er í hringnum. Þegar nemandinn er að velja hvern hann ætlar 

að slá í bakið er að hann að rölta hringinn og sá sem er sleginn þarf að bregðast snöggt við og 

átta sig á því í hvaða átt hann þarf að hlaupa í til að fara ekki í sömu átt og hinn nemandinn. 

Einnig þarf sá sem er fyrstur í skarðið að snúa öfugt þannig nemandinn snúi baki inn í hringinn, 

þá er ekki hægt að slá hann aftur. Sá sem tapar gerir það sama og hinn nemandinn, röltir 

hringinn og slær í bakið á næsta. Þannig gengur leikurinn áfram þangað til að allir eru búnir að 

hlaupa. Nemendurnir þurfa alltaf að vera fljótir að hlaupa til þess að þeir þurfa ekki alltaf að 

vera hann (Særún Magnúsdóttir, 2011).  

Hægt væri að hafa leikinn úti með því að nota t.d. sparkvöll, grasvöll eða skólalóðinni. 

Leikurinn þarf engin áhöld og ekki stórt svæði því er auðvelt að finna afmarkað svæði fyrir 

leikinn.  

 

Markmið leiksins: Snerpa, snögg viðbrögð, hreyfing og samvinna 
 

 

 

 

 

 

Aldur: 6 ára + 

Fjöldi: Ótakmarkaður 

Áhöld: Afmarkað svæði 
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