
Stigagjöf  MOT 4-6 prófs 
 

Stig prófsins voru stranglega dæmd.  Stöð 1 var upphitunarstöð svo ekki var gefið fyrir hana. 

Á stöð 2 þar sem barnið átti að ganga 2 metra áfram tvisvar sinnum á línu þar sem eitt stig er 

gefið fyrir hvora heppnaða umferð þá dæmdi ég þannig að ef að einhver hluti fótanna fer útaf 

línunni, t.d. ein tá einu sinni, eða ilin útfyrir þá er ekki gefið stig fyrir þá tilraun.  Á stöð 3 á 

barnið að setja punkta á blað. Punktarnir eru taldir  og stigin eru gefin eftir því hversu marga 

punkta barnið nær að setja á blaðið á 10 sekúndum.  Ég taldi punktana um leið og barnið setti 

þá á blaðið.  Þegar 10 sek voru búnar stoppaði ég að telja og gaf barninu merki um að hætta.  

Á stöð 4 átti barnið að taka upp vasaklút með tánum en þar var notast við skeiðklukku sem 

byrjaði að telja um leið og fótur barns snerti vasaklútinn. Barnið fékk ekkert stig ef báðir 

fæturnir gátu ekki tekið upp klútinn eða voru of lengi (lengur en 5 sek) og rétt mér hann í 

hnéhæð barnsins. Á stöð 5 átti barnið að hoppa hliðarhopp yfir sippuband og hoppin sem 

barnið gat hoppað jafnfætis og án þess að snerta sippubandið voru talin.  Ef barnið hoppaði á 

bandið eða hoppaði ekki jafnfætis voru hoppin ekki talin með.  Á stöð 6 átti barnið að grípa 

prik eins fjótt og hægt var.  Ef barnið greip prikið að hluta til fyrir neðan skiptisvæði priksins 

og að hluta til fyrir ofan skiptisvæði priksins þá var í öllum tilfellum námundað að hærra 

markinu.  Á stöð 7 átti barnið að leggja tennisbolta í kassa.  Ef barnið hennti boltanum í 

kassan í stað þess að leggja hann í kassan þá var því skipað að byrja aftur.  Tíminn var tekinn 

og um leið og síðasti boltinn var komin í kassann þá var tíminn stoppaður, en15 sekúndur eða 

lengri tími gaf 0 stig, 12-14 sekúndur gáfu 1 stig og tími sem var undir 12 sekúndum gaf 2 

stig. Á stöð 8 áttu börnin að ganga afturábak á línu.  Hér giltu sömu reglur og á stöð 2, en þar 

áttu börnin að ganga framávið.  Á stöð 9 áttu börnin að hitta tennisbolta í afmarkað svæði á 

veggnum.  Ef börnin hittu á línur spjaldsins þá var gefið stig fyrir þá tilraun.   Á stöð 10 áttu 

börnin að safna saman eldspýtum.  Ef börnin tóku fleiri en eina eldspýtu í einu áttu þau að 

byrja aftur.  Ef eldspýturnar duttu út úr eldspýtustokknum eftir að barnið hafði sett eldspýtuna 

þangað þá varð það að taka eldspýtuna upp og setja hana aftur í boxið. Tíminn stoppaði þegar 

allar eldspýturnar voru í eldspýtnaboxinu.  Á stöð 11 smeygðu börnin sér í gegnum gjörð.  

Gjörðinni var haldið í hnéhæð barnanna.  Börnin fengu að ráða á hvorri hliðinni þau byrjuðu 

að fara í gegnum gjörðina, en í seinna skiptið máttu þau snúa framávið.  Ef börnin struku 

gjörðina þá fengu þau ekki stig, hvort sem þau struku gjörðina mikið eða lítið.  Á stöð 12 áttu 

börnin að hoppa á öðrum fæti inn í gjörðina og standa þar í 5 sekúndur, eða þar til sagt var að 

þau mættu stoppa.  Ef greinilegt var að börnin hefðu ekki skilið fyrirmæli eftir að hafa hoppað 



í gjörðina, og stigið þá strax út úr henni, þá voru fyrirmæli gefin aftur, tilraunin ekki tekin og 

enn meiri áhersla lögð á að börnin ættu að standa á lendingarfætinum einum og sér þangað til 

að sagt væri stopp.  Á stöð 13 áttu börnin að grípa tennishring.  Ef hringurinn fór í maga eða 

búk barns var sú tilraun ekki heppnuð og því ekkert stig fyrir þá tilraun.  Ef kastið var illa gert 

átti barnið að fá að njóta vafans og hringnum kastað aftur.  Á stöð 14 áttu börnin að gera 

sprellikarlahopp.  Ef hoppið var rétt útfært miðað við tíma, takt og samhæfingu fengu þau 2 

stig.  Ef eitt af þessu var ekki í lagi var gefið 1 stig, en ef barnið hélt ekki tíman út og var ekki 

heldur með taktinn í lagi, eða samhæfinguna þá var gefið 0 stig. Á stöð 15 áttu börnin að 

hoppa yfir snúru í 35 og 45 cm hæð.  Ef börnin gátu hoppað yfir snúruna án þess að snerta 

hana fengu þau stig fyrir það.  Barnið þurfti að hoppa jafnfætis yfir snúruna annars var hoppið 

ekki tekið gilt.  Ef barnið snerti snúruna í stökkinu þá var ekki gefið stig fyrir þá tilraun. Á 

Stöð 16 áttu börnin að velta sér um lengdarás líkamans. Ef barnið var ekki spennt/stíft þá var 

ekki gefið stig fyrir þá tilraun.  Ef handleggir bognuðu og voru ekki fyrir ofan höfuð var 

heldur ekki gefið stig fyrir það.  Á stöð 17 áttu börnin að standa upp og setjast með bolta í 

höndunum.  Börnin fengu að prófa einu sinni og svo voru stigin dæmd.  Ef barnið stóð upp 

með því að setja hnéð fyrst í gólfið og standa þannig upp var ekki gefið stig fyrir að standa 

upp.  Ef fætur voru ekki krosslagðar á meðan barnið stóð upp/settist niður var heldur ekki 

gefið stig fyrir það.  Ef barnið gat ekki haldið boltanum fyrir ofan höfuð fékk barnið ekki stig 

fyrir þá tilraun sem boltinn seig niður fyrir höfuð.  Á síðustu stöðinni, stöð 18 áttu börnin að 

gera snúningsstökk inn í gjörð.  Ef barnið stökk ekki 360° hring fékk það ekki stig.  Ef bæði 

hoppin voru þannig að of lítill snúningur myndaðist í fyrra hoppinu og svo of mikill í seinna 

hoppinu (þ.e. meira en 10-20 skekkja°)  en barnið snéri í rétta átt þegar hoppin voru bæði búin 

þá voru gefin 0 stig fyrir það.  Ef barnið hoppaði á gjörðina var ekkert stig gefið fyrir þá 

tilraun.  Ef barnið náði 360° snúningnum en hoppaði ekki í beinni línu útúr gjörðinni voru 

gefin 2 stig svo framarlega sem ekki munaði meiru en 45°. 

 


