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Frá Embætti landlæknis
Grunnurinn að lífsvenjum og heilbrigði á fullorðinsárum er lagður í æsku.
Dagleg hreyfing gegnir lykilhlutverki fyrir andlega, líkamlega og félagslega
vellíðan fólks alla ævi og er börnum nauðsynleg fyrir eðlilegan vöxt og
þroska. Fjölbreytt hreyfing við hæfi stuðlar að betri líkamshreysti og
aukinni hreyfifærni. Hún er einnig sameiginlegur leikur sem skapar m.a.
tækifæri til að auka félagslega færni, eignast vini og efla sjálfstraust.
Útivera sem felur í sér hreyfingu er árangursrík leið til að kynna börn
fyrir sínu nánasta umhverfi og gefa þeim kost á að takast á við ýmis viðfangsefni með virkum hætti.
Embætti landlæknis gefur hér út valið efni úr handbókinni Færni til
framtíðar, örvun hreyfifærni barna úti í nánasta umhverfi. Tilgangur
embættisins með útgáfunni er að stuðla að aukinni hreyfingu og útiveru
barna með því að styðja við starf Heilsueflandi leikskóla og Heilsueflandi
grunnskóla. Hún ætti einnig að nýtast foreldrum og öðrum sem starfa
með börnum. Gefnar eru hugmyndir að ýmsum leikjum og æfingum sem
krefjast ekki sérstakrar aðstöðu eða áhalda heldur aðeins þess að gefa
ímyndunaraflinu lausan tauminn og nýta þau tækifæri sem nánasta
umhverfi býður upp á. Efnið á þannig að nýtast öllum áhugasömum án
tillits til aðstæðna hverju sinni.
Með von um að sem flestir njóti góðs af,
Geir Gunnlaugsson
landlæknir

Færni
til framtíðar
Valið efni úr handbók
um örvun hreyfifærni barna
úti í nánasta umhverfi
Útgefandi: Embætti landlæknis
Október 2014

Valið efni úr ritinu Færni til framtíðar Handbók um örvun hreyfifærni barna úti í nánasta umhverfi
1. útgáfa – Reykjavík maí 2013
©
Höfundur: Sabína Steinunn Halldórsdóttir
Teikningar og umbrot: Auglýsingastofa Þórhildar/Þórhildur Jónsdóttir
Efni þetta má ekki afrita með neinum hætti, svo sem teikningar, prentun, hljóðritun eða á sambærilegan hátt,
að hluta eða í heild, án skriflegs leyfis höfundar og í samræmi við lög um höfundarétt.

3

Inngangur frá höfundi
Líttu þér nær, kæri notandi, og sjáðu hvað umhverfi þitt
hefur upp á að bjóða til að örva hreyfifærni barna.
Efniviðurinn í umhverfinu er meiri en þig grunar og
tækifærin til skemmtilegra æfinga og leikja enn fleiri.
Þessi handbók er ekki tæmandi en hún gefur þér gott
innsæi í þá möguleika sem þú getur nýtt í þínu nánast
umhverfi til hreyfingar. Horfðu á barnið, hvettu það áfram
og vertu ávallt tilbúin með ný og ögrandi verkefni til
þrautalausna. Hlustaðu á þankagang barnsins og vertu
þátttakandi í ferðalaginu; ég get lofað þér að það er
gaman.
Kveðja Sabína Steinunn Halldórsdóttir

Sabína Steinunn lauk Med gráðu í íþrótta- og heilsufræðum frá
Háskóla Íslands árið 2010 og BS gráðu í sama fagi árið 2002.
Hún var einnig nemandi við Íþróttaháskólann í Osló að BS náminu
loknu þar sem hún stundaði nám í kennslu yngri barna og barna
með sérþarfir.
Færni til framtíðar

4

Efnisyfirlit
Frá Embætti landlæknis

2

Inngangur

4

Efnisyfirlit

5

Hvernig nota ég bókina

6

Undirbúningur

6

Kennslufræðilegar leiðbeiningar

6

Orðskýringar

7

Gangstéttarkantar og lágir kantar

9

Gangstéttir, hellulagðar

11

Breiðir/háir kantar eða veggir

13

Tröppur

15

Stórgrýti

17

Smásteinar

19

Hólar eða grasbrekkur

21

Niðurföll eða brunnar

23

Pollar

25

Ljósastaurar og aðrir sambærilegir staurar

27

Rafmagnskassar

29

Gangbrautir (sebrabrautir)

31

Trjágrein eða einhvers konar prik

33

Snjór

35

Grindverk

37

Bekkir

39

Stöplar

41

Útimörk og snúrustaurar

43

Mold og drulla

43

Laufblöð

43

Þúfur

43

Rusl

44

5

Hvernig nota ég bókina
Undirbúningur
• Skoðaðu umhverfi þitt og sjáðu hvað þú hefur af efnivið í þínu
hverfi.
• Flettu í gegnum bókina og athugaðu hvort það sem þú sérð
í þínu umhverfi sé í bókinni.
• Lestu yfir þær æfingar og þrautir sem lagt er til við hvern efnivið.
• Nýttu þær æfingar og þrautir sem henta þínu umhverfi í næstu
gönguferð með barninu.
Kennslufræðilegar leiðbeiningar
• Nýttu hlutverka- og ímyndunarleik og breyttu barninu í hin ýmsu
dýr, hluti eða farartæki í æfingunum.
• Vertu þátttakandi í æfingunum og hvetjandi.
• Segðu sögu og fléttaðu æfingarnar inn í ferðalagið.
• Segðu: getur þú gert svona eða hinsegin og sýndu ef þú þarft.
• Notaðu einfaldar útskýringar og hnitmiðaðar.
• Hrósaðu og taktu eftir framförum.
• Byggðu upp færni frá einföldum æfingum og yfir í þær flóknari.
• Gættu ávallt að öryggi barnsins.
• Taktu mið af þankagangi barnsins og ýttu undir hugmyndaflugið.
• Brostu og njóttu þess að leika úti með barninu.

Færni til framtíðar, valið efni
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Sabína Steinunn Halldórsdóttir

Orðskýringar
Hreyfivandi barns getur haft áhrif á allan þroska þess hvort sem um er
að ræða skynþroska, hreyfiþroska, líkamsþroska og fagurþroska. Einnig
félagsþroska, tilfinningaþroska, siðgæðisþroska eða vitsmunaþroska.
Með því að örva hreyfifærni barns með fjölbreyttri líkamshreyfingu utandyra er verið að stuðla að eðlilegum þroska og hreyfiþroskaferli. Sem
jafnframt stuðlar að heilbrigðum lífsstíl andlega og líkamlega.
Hreyfing er ákjósanleg til að efla skynþroska barna og fjölbreytt hreyfing
eflir hreyfifærni þeirra. Skynþroski eflist í gegnum mismunandi áreiti
sem berast til skynfæra líkamans. Skynþroska er skiptu upp í jafnvægisskyn,
snertiskyn, vöðva- og liðamótaskyn, sjónskyn og heyrnarskyn. Skynþroski
er háður örvun skynfæra eða samspili ólíkra skynfæra á sama tíma. Vitað
er að lítil örvun skynfæra hægir á þroska þeirra.
Jafnvægisskynið er staðsett í innra eyra. Það gerir okkur kleift að skynja
aðdráttarafl jarðar og áhrif þess á okkur, hreyfingu eða kyrrstöðu, hversu
hratt við förum og að skynja í hvaða stefnu við förum miðað við umhverfið.
Jafnvægisskynið samhæfir hreyfingu augna, höfuðs og líkama og hefur
einnig áhrif á vöðvaspennu í líkamanum og þar af leiðandi líkamsburði.
Snertiskynið er staðsett alls staðar í húð. Það skiptist í yfirborðssnertiskyn
og djúpsnertiskyn. Ákveðið jafnvægi verður að vera á milli þessara þátta
til þess að rétt viðbrögð fáist við mismunandi áreitum. Snertiskyn skynjar
áreiti á húðina, staðsetur snertinguna, skynjar áferð mismunandi hluta
og greinir á milli hita og kulda. Samvinnuæfingar af ýmsum toga eru
hentugar í þessu samhengi. Snertiskynið eflist til dæmis með því að ganga
á grófu, sléttu eða mjúku undirlagi og með snertingu við mjúka og harða
hluti.

Færni til framtíðar, valið efni
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Vöðva- og liðamótakyn skynjar stöður og hreyfingar vöðva og liðamóta.
Líkamsvitund, rúmskyn, jafnvægi og sjónskyn eru þættir sem hafa áhrif
á vöðva- og liðamótaskyn. Hægt er að örva það með ýmsum hreyfingum
og líkamsstöðum þar sem virkni líkamans er höfð til hliðsjónar. Sem
dæmi um eflingu vöðva- og liðamótaskyns má nefna stöðu á öðrum fæti
með handasveiflum fram á við, hanga í rimlum og ýmiskonar klifur.
Rúmskyn felur í sér hæfni til að skynja áttir, stöðu, lögun og umfang
eigin líkama og fyrirbæra í rýminu. Rúmskyn felur einnig í sér að meta
fjarlægðir og átta sig á vegalengdum.
Með sjónskyni er átt við skynjun sjónáreita. Það getur m.a. verið skynjun
hluta í umhverfinu og skynjun á hraða hreyfinga, einnig skynjun á fjarlægð, hraða, forgrunn, bakgrunn, stærð, hlutföll, lögun og liti. Sjónskyn
er örvað með kyrrstæðum sjónáreitum og sjónáreitum á hreyfingu.
Heyrnarskynið skynjar heyrnaráreiti. Heyrnarskynið er örvað með fjölbreyttum hljóðum s.s. klöppuðum eða slegnum takti, tónlist og talmáli.
Heyrnarskynið má efla með alls kyns klappi og stappi í takt og í samvinnu
við aðra.
Í samspili við skynþroska eflast líkamlegir þættir barnsins, það er þol,
kraftur, liðleiki og hraði.
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Gangstéttarkantar og lágir kantar
Gangstéttarkantar eru víða í umhverfi okkar. Kantarnir eru skemmtilegt viðfangsefni og bjóða upp á marga möguleika til mismunandi hreyfingar. Þeir eru ákjósanlegir til að þjálfa vöðvastyrk, hreyfi- og stöðuskyn, jafnvægi, snertiskyn og áræðni.
Samvinnuæfingar bjóða jafnframt upp á samvinnu og þar af leiðandi félagsþroska.

?

Hvað

Ganga beint áfram og teygja fætur langt fram í
hverju skrefi, eins konar risaskref.

Leika flugvél, halla sér fram með fót aftur
á bak og reyna að halda jafnvægi á öðrum
fæti. Prófa bæði á hægri og vinstri fæti.
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Ganga beint áfram.
Ganga á hælunum.
Ganga hænuskref.
Ganga alltaf með hægri fót á undan
og svo með vinstri fót á undan.
Ganga hliðarskref.
Ganga aftur á bak.
Ganga aftur á bak á tám.
Ganga aftur á bak á hælum.
Ganga hænuskref aftur á bak.
Ganga alltaf aftur á bak með hægri
fót á undan og svo með vinstri fót á undan.
Ganga með hliðarskrefum, bæði með hægri og
vinstri fót á undan.
Ganga með hendur út til hliðanna aftur á bak og
áfram.
Ganga með hendur á mjöðm bæði aftur á bak og
áfram.
Ganga með hendur fyrir aftan bak bæði aftur á
bak og áfram.
Ganga með hendur á höfði bæði aftur á bak og
áfram.
Ganga með hendur upp í loft bæði aftur á bak og
áfram.
Ganga beint áfram og beygja sig í hnjám í hverju
skrefi.
Ganga beint áfram og láta fætur fara beint frá
mjöðm í hverju skrefi.
Ganga áfram og beygja fót niður við hlið kants í
hverju skrefi.
Ganga beint áfram yfir hindranir, t.d. steina sem
komið er fyrir á kantinum.
Hoppa yfir kantinn jafnfætis láta jarka snúa að
kanti.
Hoppa jafnfætis yfir kantinn (ef hægt er), eða upp
á, láta tær snúa að kanti, snúa sér við og hoppa
til baka ef hægt er.
Færni til framtíðar, valið efni
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Gangstéttir, hellulagðar
Yfirleitt eru gangstéttir í umhverfi okkar, þær eru lagðar misjafnt, en allar er
hægt að nýta til að gera skemmtilegar æfingar og þrautir. Það að hoppa og
stökkva á milli, yfir og umhverfis hellurnar eflir grunnfærni barna, einnig
stöðuskyn, sjónskyn, jafnvægi og samhæfingu. Með hoppæfingum er einnig hægt
að efla þol og styrk.

Færni til framtíðar, valið efni
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? Hvað
Ganga án þess að snerta samskeyti hellnanna.
Ganga aftur á bak án þess að snerta samskeyti
hellnanna.
Standa inni á einni hellu og hoppa eins hátt upp
og hægt er en passa að lenda aftur á sömu hellu.
Sama og að framan nema nú á að reyna að slá
hælum saman í loftinu.
Sama og að framan nema nú á að reyna að snerta
hæla í loftinu.
Hoppa fram á við á milli hellna.
Hoppa aftur á bak á milli hellna.
Hoppa yfir tvær hellur.
Hoppa aftur á bak yfir tvær hellur.
Prófa að hoppa yfir eins margar hellur og hægt er.
Hoppa til hliðar á milli hellna.
Hoppa milli hellna aftur á bak og áfram.
Hoppa upp og snúa sér í hálfhring (180°) í loftinu
og lenda aftur á sömu hellu.
Sama og að framan nema reyna að ná heilum
hring.
Taka sér stöðu við eina hlið hellunnar, hoppa nú
á víxl til hliðar, aftur á bak og áfram án þess að
snerta helluna í miðjunni.
Sama og að framan nema nú hoppa alltaf í hálfhring (180°) líka.
Prófa allt að framan en nú á öðrum fæti, prófa
bæði hægri og vinstri fót.
Prófa allt að framan en nú eins lengi og hægt er.
Sama og að framan nema nú inni á hellunni án
þess að snerta aðrar í kring.

Færni til framtíðar, valið efni
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Breiðir/háir kantar eða veggir
Breiða og háa kanta eða veggi er víða að finna í umhverfi okkar. Þeir geta verið
líkt og gangstéttarkantarnir skemmtilegt viðfangsefni og bjóða upp á marga
möguleika til hinna ólíku athafna. Þeir eru ákjósanlegir til að þjálfa vöðvastyrk,
hreyfi- og stöðuskyn, jafnvægi, snertiskyn og áræðni. Kantarnir eða veggirnir
eru ólíkir að hæð og lögun, því þarf að velja æfingar við hæfi kants.
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? Hvað
Allt það sama og við gangstéttarkanta, fer þó eftir
hæð kants.
Hoppa af kanti.
Hoppa af kanti eins langt og hægt er.
Sitja klofvega á kanti og lyfta sitjanda upp með
handafli.
Sitja klofvega á kanti, lyfta sitjanda upp með
handafli og fikra sig framar í hverri lyftu.
Sitja með báða fótleggi öðrum megin, lyfta sér upp
og fikra sig með handafli til beggja átta.
Gera höfrungahopp yfir kant. Byrja með fætur
öðrum megin, lyfta þeim upp jafnfætis og lenda
hinum megin við kantinn.
Ganga eftir kantinum eins og björn, bæði með
hendur og fætur í snertingu við kantinn.
Ganga eftir kantinum, sveifla öðrum fæti fyrir utan
og beygja sig djúpt í hnjám.
Á kanti sem er ekki mjög hár má setja hendur á
kant og hoppa upp á hann með báða fætur
samtímis og niður aftur með fætur hvorn sínu
megin, gera nokkrum sinnum.
Sama og að framan nema hoppa nú viðstöðulaust
eins lengi og hægt er. Sama og að framan nema
fara lengd kantsins og fikra þá hendur fram á við
hverju sinni.

Færni til framtíðar, valið efni
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Tröppur
Tröppur er að finna víða í umhverfi okkar og/eða styttri eða lengri þrep. Tröppur
eru gott viðfangsefni og bjóða upp á marga möguleika til hinna ólíku athafna.
Þær eru ákjósanlegar til að þjálfa vöðvastyrk, hreyfi- og stöðuskyn, jafnvægi,
snertiskyn og áræðni. Tröppur eru jafnframt frábær leið til að vinna með þol.

Færni til framtíðar, valið efni
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? Hvað
Ganga upp.
Ganga niður.
Hlaupa upp.
Hlaupa niður.
Ganga aftur á bak upp.
Ganga aftur á bak niður.
Ganga upp annað hvert þrep.
Hlaupa upp annað hvert þrep.
Hoppa jafnfætis upp, snúa höfði á móti tröppum.
Hoppa jafnfætis niður, snúa höfði niður tröppurnar.
Hoppa sundur-saman hopp upp.
Hoppa sundur-saman hopp niður.
Hoppa á öðrum fæti upp, prófa bæði á hægri og
vinstri fót.
Standa í einu þrepi og hoppa í þrep fyrir ofan sitt
á hvað með hægri og vinstri fæti.
Hoppa tvisvar á hægri fæti og tvisvar á vinstri þar
til komið er alla leið upp, gera eins á niðurleið.
Ganga lengd þrepsins og hoppa svo til að fara í
næsta þrep fyrir ofan eða neðan.
Allt hér að framan nema nú ákveðið margar ferðir
við hverja æfingu, fer eftir fjölda þrepa.
Ganga upp með hliðarskrefum, hafa bæði hægri
fót og vinstri á undan.
Ganga niður með hliðarskrefum, hafa bæði hægri
fót og vinstri á undan.
Ganga upp annað hvert þrep.
Ganga niður annað hvert þrep.
Taka risaskref upp, reyna að komast upp í eins
fáum skrefum og hægt er.
Taka risaskref niður, passa að missa ekki jafnvægið.

Færni til framtíðar, valið efni
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Stórgrýti
Víða er að finna stórgrýti eða annað sambærilegt í umhverfi okkar. Það eru misstórt og því þarf að vanda valið þegar kemur að æfingum. Sumar æfingarnar
henta fyrir grjót af minni gerðinni og aðrar fyrir hvaða stærð af grjóti sem er.
Þau eru ákjósanleg til að þjálfa vöðvastyrk, hreyfi- og stöðuskyn, jafnvægi, snertiskyn og áræðni.

Færni til framtíðar, valið efni
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? Hvað
Klifra upp á.
Klifra niður af.
Hoppa niður af steini.
Hoppa milli steina ef fleiri eru nálægt án þess að
snerta jörðu.
Hoppa yfir steina sem eru lágir.
Hoppa yfir steina sem eru lágir og strax yfir þann
næsta ef fleiri eru nálægt.
Standa á öðrum fæti uppi á steini, prófa bæði hægri
og vinstri fót.
Sama og að framan nema nú prófa að loka
augunum.
Þar sem margir stórir steinar eru nálægt hver
öðrum er hægt að setja alls kyns reglur, t.d. bannað
að snerta jörðu, má bara snerta jörðu einu sinni
á milli steina o.fl.
Vera ballerína uppi á tám á steini.
Vera flugvél uppi á steini, halla sér fram með annan
fótinn beint aftur og hendur út með síðum.
Prófa bæði hægri og vinstri fót.
Sitja klofvega á steini og lyfta sitjanda upp frá
steini.
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Smásteinar
Steinar eru svo að segja allsstaðar í umhverfi okkar, ef ekki þá er hægt að taka
tvo til fjóra með sér heim þegar maður rekst á þá. Gæta þarf öryggis þegar unnið
er með steina og ákjósanlegt er að fara varlega af stað og byggja upp færni smátt
og smátt.
Steinar bjóða upp á endalausa möguleika til hreyfingar. Vanda þarf valið og
skoða lögun steina vel fyrir hvert verkefni. Æfingar og þrautir með steinum
reyna á allan líkamann og örva á margan hátt skynþroska, svo sem snerti- og
stöðuskyn, jafnvægi og samspil augna og handa með sjónúrvinnslu. Með steinum
má gera hinar ýmsu liðleika- og taktæfingar.
Steinar eru tilvaldir til að kenna ýmsa grunnfærni, svo sem að kasta, grípa og
spyrna. Mikilvægt er að brýna fyrir börnum að nota bæði hægri og vinstri hlið
líkamans við æfingar þegar við á.

Færni til framtíðar, valið efni
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?

Hvað

Safna saman góðum fjölda af steinum í svipaðri
stærð.
Standa á tám með stein fyrir ofan höfuð, rétta vel
úr höndum.
Standa á öðrum fæti með stein fyrir ofan höfuð,
rétta vel úr höndum. Prófa bæði hægri og vinstri fót.
Standa á öðrum fæti á tám með stein fyrir ofan
höfuð, rétta vel úr höndum. Prófa bæði hægri og
vinstri fót.
Halda um stein á höfðinu með báðum höndum og
ganga um.
Ganga með stein í höndum beint fyrir ofan höfuð,
rétta vel úr höndum.
Halda steini fyrir ofan höfuð, setjast niður og
standa aftur upp með hendur ávallt uppi.
Klemma steininn milli fóta, lyfta fótum upp og
reyna að taka stein með höndunum í liggjandi
stöðu.
Standa á ákveðnum stað (t.d. við línu á gangstétt)
með bil á milli fóta og ýta steininum eins langt
aftur á milli fóta og mögulegt er. Hoppa svo í hálfhring (180°) og endurtaka æfinguna.
Standa með bil á milli fóta og halda á steini fyrir
ofan höfuð með báðum höndum. Teygja svo líkamann eins langt aftur og hægt er og sleppa steininum.
Beygja sig svo fram og sækja stein milli fóta.
Kasta steinum með kasthönd og með gagnstæðum
fæti fyrir framan.

Færni til framtíðar, valið efni
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Hólar eða grasbrekkur
Hóla eða grasbrekkur er að finna víða. Hólarnir og grasbalarnir eru jafn misjafnir
og þeir eru margir en þeir eru góðir til að örva hreyfifærni. Þeir eru ákjósanlegir
til að þjálfa vöðvastyrk, hreyfi- og stöðuskyn, jafnvægi, snertiskyn og áræðni.
Þeir eru einnig mjög góðir til að þjálfa upp þol.
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? Hvað
Ganga niður.
Hlaupa upp.
Hlaupa niður.
Hoppa jafnfætis upp.
Hoppa jafnfætis niður.
Ganga á tám upp.
Ganga á tám niður.
Ganga á hælunum upp.
Ganga á hælunum niður.
Hoppa sundur saman hopp upp.
Hoppa sundur saman hopp niður.
Hoppa á öðrum fæti upp, prófa bæði á hægri og
vinstri fæti.
Ganga hliðarskerf upp, prófa bæði með hægri hlið
og vinstri hlið á undan.
Ganga í hallanum, prófa bæði með hægri og vinstri
hlið fyrir ofan.
Ganga upp eins og björn með hendur í snertingu
við jörð.
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Niðurföll eða brunnar
Brunnar eða niðurföll eru víða í umhverfi okkar og eru skemmtilegur efniviður
til hreyfingar. Þeir/Þau bjóða upp á ótal skemmtileg tækifæri. Sumir eru háir en
aðrir eru jafnir undirlagi, því þarf að velja æfingar sem henta hverju sinni.
Niðurföll og brunna má nota til að efla grunnhreyfifærni svo sem stökk, hopp,
lendingar, jafnvægi og samhæfingu. Niðurföll og brunnar eru einnig ákjósanlegir
til að þjálfa liðleika, efla líkamsvitund, örva stöðuskyn, þol, snerpu og styrk.
Gæta þarf öryggis þegar brunnar og niðurföll eru notuð því þeir eru oftast í
götum og bílastæðum þar sem bílar eru á ferð!

Færni til framtíðar, valið efni

23

Sabína Steinunn Halldórsdóttir

? Hvað
Hoppa inn og út úr hring til allra átta.
Hoppa inn á brunninn jafnfætis og út beint áfram.
Hoppa inn á brunninn jafnfætis og aftur til baka
aftur á bak á upphafsstað.
Hoppa inn á brunninn jafnfætis með hliðarhoppi,
jarkar snúa að hring.
Hoppa inn á brunninn jafnfætis og til baka í
hálfhring (180°), lenda á sama stað nema snúa
baki í átt að brunninum.
Hoppa inn á brunninn jafnfætis og til baka í heilan
hring (360°), lenda eins og byrjað var.
Hoppa inn á brunninn jafnfætis og fara út úr
honum á móti í hálfhring (180°).
Hoppa inn á brunninn jafnfætis og fara út úr
honum á móti í heilan hring (360°).
Allt það sama og að framan nema nú á öðrum
fæti, bæði hægri og vinstri.
Standa inni á brunninum og hoppa eins hátt upp
og hægt er.
Standa inni á brunninum og hoppa eins hátt upp
og hægt er en slá nú saman hælunum.
Standa inni á miðjum brunninum og hoppa til
allra átta jafnfætis út af honum og inn aftur eins
lengi og hægt er.
Hoppa eins og froskur, kengúra og sprellikall inn
og út úr hringnum.
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Pollar
Pollar kunna að vera víða í umhverfi okkar, það fer auðvitað eftir veðri og vindum, en þeir eru mjög skemmtilegur efniviður til hreyfingar. Þeir eru líka ólíkir
að lögun og stærð hverju sinni og því ættu allir að geta fundið poll við hæfi. Polla
má nota til að efla grunnhreyfifærni svo sem stökk, hopp, lendingar, jafnvægi
og samhæfingu.
Pollar eru einnig ákjósanlegir til að þjálfa liðleika, efla líkamsvitund, örva stöðuskyn, snerpu og styrk. Síðast en ekki síst eru pollar frábærir til að efla þol. Svo
er bara svo gaman að fá að sulla dálítið vel gallaður úti í náttúrunni.

Færni til framtíðar, valið efni
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? Hvað
Hoppa ofan í og upp úr polli til allra átta.
Hoppa ofan í pollinn jafnfætis og út beint áfram.
Hoppa ofan í pollinn jafnfætis og aftur til baka
aftur á bak á upphafsstað.
Hoppa ofan í pollinn jafnfætis með hliðarhoppi,
jarkar snúa að polli og aftur til baka á upphafsstað.
Hoppa ofan í pollinn jafnfætis og til baka í hálfhring
(180°), lenda á sama stað nema snúa baki að
pollinum.
Hoppa ofan í pollinn jafnfætis í heilan hring (360°)
og til baka, lenda eins og byrjað var.
Hoppa ofan í pollinn jafnfætis og fara upp úr
honum á móti í hálfhring (180°).
Hoppa ofan í pollinn jafnfætis og fara upp úr
honum á móti í heilan hring (360°).
Allt það sama og að framan nema nú á öðrum
fæti, bæði hægri og vinstri.
Standa ofan í pollinum og hoppa eins hátt upp og
hægt er.
Standa ofan í pollinum og hoppa eins hátt upp og
hægt er en slá nú saman hælunum.
Standa ofan í miðjum pollinum og hoppa til allra
átta jafnfætis upp úr pollinum og ofan í aftur eins
lengi og hægt er.
Hoppa eins og froskur, kengúra og sprellikall upp
úr og ofan í pollinn.
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Ljósastaurar og aðrir sambærilegir staurar
Ljósastaura eða sambærilega staura finnum við allsstaðar í umhverfi okkar.
Þá er hægt að nýta til hinna ýmsu athafna til að örva hreyfifærni barna. Sumir
staurar eru sverari en aðrir og jafnvel auðveldara að byrja á mjórri staurum.
Með aðstoð staura má þjálfa upp ýmsa grunnfærni svo sem að hoppa, klifra og
sveifla sér. Einnig má gera hinar ýmsu liðleika- og taktæfingar.

Færni til framtíðar, valið efni
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? Hvað
Ganga í kringum staurinn.
Hlaupa í kringum staurinn.
Hoppa jafnfætis í kringum staurinn.
Hoppa á öðrum fæti í kringum staurinn, prófa
bæði á vinstri og hægri fæti.
Hoppa í kringum staur með eins fáum hoppum og
hægt er.
Sama og að framan nema nú á öðrum fæti, prófa
bæði hægri og vinstri fót.
Klifra upp og niður staurinn með eigin aðferð.
Mynda hring utan um staur með höndum og fikra
sig eins hátt upp og alveg niður að jörðu án þess
að snerta staur.
Sama og að framan nema leggjast nú á jörðina
einnig og standa upp án þess að snerta staur.
Sama og að framan nema setjast núna á jörðina
án þess að snerta staur og standa upp aftur.
Snúa baki í staur, setja hendur í jörðu og fikra sig
upp staur á fótum þar til staðið er á höndum.
Sama og að framan nema sleppa svo öðrum fætinum frá staur.
Sama og að framan nema taka kollhnís á leið niður,
passa að setja höku vel að brjóstkassa.
Sveifla sér til beggja átta.
Sama og að framan nema reyna að ná löngu hoppi.
Hægt að merkja með steini hversu langt var hoppað
úr sveiflu.
Setja hendur á staur og ýta sér að og frá staurnum.
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Rafmagnskassar
Rafmagnskassa er að finna í flestum hverfum. Þeir eru misstórir og ólíkir að
lögun en þá má nýta til ýmissa skemmtilegra æfinga. Með aðstoð rafmagnskassanna má þjálfa upp ýmsa grunnfærni, s.s. hoppa og klifra og styrkur þjálfast
samhliða.
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? Hvað
Klifra upp á kassann.
Hoppa niður af kassanum úr sitjandi stöðu.
Hoppa niður af kassanum standandi.
Hoppa eins langt og hægt er af kassanum.
Standa á öðrum fæti uppi á kassanum, prófa bæði
hægri og vinstri fót.
Sama og að framan nema prófa að loka augunum.
Standa á tám uppi á kassanum.
Sitja klofvega á kassa og lyfta sér upp á höndum.
Sama og að framan nema lyfta sér nokkrum sinnum
í röð eða halda eins lengi og hægt er.
Sama og að framan nema reyna að snúa sér á
höndunum þar til snúið er í gagnstæða átt.
Sama og að framan nema reyna að ná nokkrum
hringjum á höndum án þess að snerta kassann.
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Gangbrautir (sebrabrautir)
Gangbrautir er að finna víða og þær eru jafn misjafnar og þær eru margar. Þegar
farið er yfir gangbraut þarf að fara að öllu með gát og hugsa vel um öryggi.
Gangbrautir eru ekki heppilegur staður til að leika mikið en það má gera ýmsar
æfingar á leið yfir og sérstaklega þegar fullorðnir eru með. Gangbrautir eru
ákjósanlegar til að þjálfa vöðvastyrk, hreyfi- og stöðuskyn, jafnvægi, snertiskyn
og áræðni. Síðast en ekki síst er mikilvægt að huga vel að umferðarreglum þegar
farið er yfir gangbrautir.
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? Hvað
Ganga yfir án þess að snerta hvítu línurnar.
Ganga yfir bara á hvítu línunum.
Hlaupa yfir án þess að snerta hvítu línurnar.
Hlaupa yfir bara á hvítu línunum.
Hoppa yfir bara á hvítu línunum.
Hoppa yfir með snúningshoppum í hálfhring (180°).
Hoppa yfir með snúningshoppum í heilan hring
(360°).
Ganga milli allra línanna þannig að genginn sé
tröppugangur.
Hoppa á öðrum fæti bara á hvítu línunum, bæði
á hægri og vinstri fæti.
Hoppa yfir eins og froskur.
Ganga eins og björn yfir.
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Trjágrein eða einhvers konar prik
Víða er að finna trjágreinar í umhverfi okkar og ekki síst þegar einhver er að
grisja garðinn sinn. Stundum verða einnig á vegi okkar prik sem hægt er að
nýta til að gera æfingarnar, t.d. eftir áramót. Æfingar með greinum og prikum
eru mjög skemmtilegar, þær eru ákjósanlegar til að þjálfa m.a. stöðuskyn,
samhæfingu, jafnvægi og samvinnu. Þjálfun með greinar og prik bjóða einnig
upp á mikla möguleika við liðleikaþjálfun og taktæfingar. Mikilvægt er að fara
að öllu með gát og passa að gera börnum grein fyrir öryggisreglum. Talað er
um grein við allar æfingarnar en stundum þarf að meta styrkleika greinarinnar
við val æfinga og hvort prik henti betur.

? Hvað
Leggja grein á jörðina og hlaupa í kringum hana.
Setja grein milli fóta og hlaupa um eins og knapi
á hesti.
Setja grein milli fóta og hoppa um eins og kengúra.
Halda grein með útréttum höndum, hlaupa um og
leika bíl.
Halda um grein með útréttum höndum. Reyna að
setjast með krosslagðar fætur og standa upp án
þess að beygja arma.
Leggja grein á jörðina og reyna að taka hana upp
án þess að beygja hné.
Halda á grein með útréttum örmum fyrir framan
sig, í sitjandi stöðu. Beygja hné milli handa og lyfta
fótum yfir grein og rétta úr þeim. Fara sömu leið
til baka án þess að snerta grein.
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Halda á grein beint fyrir framan sig, stíga yfir hana
með fótunum og sömu leið til baka án þess að
snerta greinina.
Sama og að framan nema nú á að lyfta grein upp
fyrir aftan bak og yfir höfuð án þess að missa gripið.
Reyna sömu leið til baka.
Leggja grein á jörðina, setja hendur í jörðu öðru
megin við grein og sveifla fótum yfir hana.
Setja grein í vegg eða annan fastan punkt og halda
með annarri hendinni. Fara yfir og undir grein án
þess að hún fari frá vegg eða færist úr stað.
Sama og að framan nema setja grein alltaf aðeins
neðar í hvert skipti sem farið er undir grein.
Kasta grein upp í loft með annarri hendinni og
grípa. Prófa bæði að grípa og kasta með hægri og
vinstri hönd.
Sveifla grein í kringum sig eins og skylmingamaður.
Kasta grein eins og spjóti, fyrst úr kyrrstöðu og svo
með tilhlaupi.
Tromma með tveim greinum og slá takt.
Tromma eins lengi og hægt er.
Gera brú yfir grein.
Hoppa yfir grein jafnfætis, láta jarka snúa að grein.
Hoppa yfir grein jafnfætis, láta tær snúa að grein,
snúa sér við og hoppa til baka.
Hoppa yfir grein jafnfætis, láta tær snúa að grein,
snúa sér við og hoppa aftur á bak til baka.
Hoppa yfir grein með hliðarhoppum eins oft og
hægt er.
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Snjór
Snjóinn höfum við auðvitað ekki alltaf en það er nauðsynlegt að nýta hann þegar
hann kemur. Snjór bíður upp á ótal möguleika til að virkja hreyfifærni; og svo
er bara svo gaman að leika í snjónum. Snjórinn er tilvalinn efniviður sem má
nýta á mjög margan hátt. Æfingar og þrautir í snjónum reyna á allan líkamann
og örva á margan hátt skynþroska, svo sem snerti- og stöðuskyn, jafnvægi og
samspil augna og handa með sjónúrvinnslu. Í snjónum má gera hinar ýmsu
færni- og liðleikaæfingar.
Snjórinn er tilvalinn til að kenna ýmsa grunnfærni svo sem að kasta, grípa og
spyrna. Mikilvægt er að brýna fyrir börnum að nota bæði hægri og vinstri hlið
líkamans við æfingar þegar við á.
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?

Hvað

Búa til snjóbolta.
Búa til marga snjóbolta.
Reyna að gera snjóboltann eins harðan og hægt er.
Kasta með frjálsri aðferð.
Kasta með hægri hönd.
Kasta með vinstri hönd.
Kasta með hægri hönd og hafa vinstri fót fyrir
framan.
Kasta með vinstri hönd og hafa hægri fót fyrir
framan.
Hefja kast með kasthönd beint upp í loft, færa
hana svo niður þar til myndað er L með höndum.
Hafa gagnstæðan fót fyrir framan og kasta loks
eins langt og hægt er.
Kasta með réttri kasttækni og merkja hversu langt
var kastað með litlum steini.
Kasta yfir eitthvað sem er hátt.
Kasta í fyrir fram ákveðinn hlut.
Kasta í vegg og búa til mynstur t.d. broskall.
Nudda hringi eða form með snjó á vegg og reyna
að hitta í það.
Búa til reglu, láta hvert mynstur gefa ákveðið mörg
stig.
Standa á tám með snjóbolta fyrir ofan höfuð, rétta
vel úr höndum.
Standa á öðrum fæti með snjóbolta fyrir ofan höfuð,
rétta vel úr höndum. Prófa bæði hægri og vinstri fót.
Standa á öðrum fæti á tám með snjóbolta fyrir
ofan höfuð, rétta vel úr höndum. Prófa bæði hægri
og vinstri fót.
Halda um snjóbolta á höfðinu með báðum höndum
og ganga um.
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Grindverk
Það má finna grindverk víða en þau geta verið mjög misjöfn bæði að lögun og
lengd. Velja þarf æfingar með tilliti til grindverka en svo á auðvitað bara að prófa
sig áfram.
Grindverk eru ákjósanleg til að þjálfa ýmsa grunnhreyfifærni eins og að klifra,
hanga og hoppa. Þau eru jafnframt ákjósanleg til að þjálfa vöðvastyrk, hreyfiog stöðuskyn, jafnvægi, snertiskyn og áræðni.
Gæta þarf vel að öryggisatriðum þegar grindverk eru nýtt. Bjóðið ávallt stuðning
hvort sem er að halda í hönd barnsins, styðja við fótleggi eða standa til hliðar
við það.

? Hvað
Klifra upp á.
Klifra niður af.
Fikra sig eftir því til hliðanna og halda höndum í
efri brún ef það er tvískipt eða efstu ef það er skipt
meira. Fara bæði til hægri og vinstri.
Ganga beint áfram.
Ganga aftur á bak.
Ganga á tám.
Ganga á hælunum.
Ganga hænuskref.
Ganga alltaf með hægri fót á undan
og svo með vinstri fót á undan.
Ganga hliðarskref.
Ganga aftur á bak.
Ganga aftur á bak á tám.
Ganga aftur á bak á hælunum.
Ganga hænuskref aftur á bak.
Ganga alltaf með hægri fót á undan og
svo með vinstri fót á undan aftur á bak.
Ganga með hliðarskrefum bæði með
hægri og vinstri fót á undan.
Færni til framtíðar, valið efni
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Ganga með hendur út til hliðanna aftur á bak og áfram.
Ganga með hendur á mjöðm bæði aftur á bak og áfram.
Ganga með hendur fyrir aftan bak bæði aftur á bak
og áfram.
Ganga með hendur á höfði bæði aftur á bak og áfram.
Ganga með hendur upp í loft bæði aftur á bak og
áfram.
Ganga beint áfram og beygja sig í hnjám í hverju skrefi.
Ganga beint áfram og teygja fætur langt fram í hverju
skrefi, eins konar risaskref.
Ganga beint áfram og láta fætur fara út beint frá mjöðm
í hverju skrefi.
Ganga áfram og beygja fót niður við hlið grindverks
í hverju skrefi.
Ganga beint áfram yfir hindranir t.d. steina sem komið
er fyrir á grindverkinu.
Leika flugvél, halla sér fram með fót aftur á bak og
reyna að halda jafnvægi á öðrum fæti. Prófa bæði á
hægri og vinstri fæti.
Setjast á handrið, halla sér aftur á bak og reyna að
hanga á fótunum, fara svo í upphafsstöðu aftur.
Sama og að ofan nema setja nú hendur í snertingu
við jörð ef hægt er og sveifla fótum yfir sig þar til staðið
er á jörðu.
Gera kollhnís utan um grindverk ef hægt er.
Standa við grindverk og teygja fótlegg upp á, prófa
bæði með hægri og vinstri fót.
Setja fætur á grindverk, hendur í snertingu við jörðu
aðeins frá grindverki og fikra sig á höndum og fótum
til hliðanna, prófa bæði að horfa upp til himins og á
jörðu.
Halda sömu stellingu og að ofan nema lyfta sér nú frá
jörðu með höndum og láta sig síga niður á milli, eins
konar armbeygjur.
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Bekkir
Víða er að finna bekki til að sitja á eða sambærilega hluti. Þá má nýta til að gera
ýmsar þrautir og æfingar. Þeir eru misjafnir að lögun og lengd og því þarf að
velja æfingar sem henta hverju sinni. Þeir eru ákjósanlegir til að þjálfa vöðvastyrk,
hreyfi- og stöðuskyn, jafnvægi, snertiskyn, rúmskyn og áræðni. Gæta þarf að
umgengni þegar unnið er með bekki og passa að drulla og annað sem kann að
vera undir skóm skíti ekki út bekkinn.
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? Hvað
Setjast á bekk.
Hoppa af bekknum úr sitjandi stöðu.
Hoppa af bekknum standandi.
Hoppa af bekknum standandi eins langt og
hægt er.
Sama og að framan nema merkja nú með einhverju
hvað hoppað var langt.
Hoppa af handriði bekkjar ef það er hærra en sæti.
Sama og að framan nema merkja nú með einhverju
hvað hoppað var langt.
Skríða undir bekk.
Sama og að framan nema fara hring, skríða undir,
klifra yfir og aftur undir bekkinn.
Teygja fótleggi upp á sæti bekkjar, bæði hægri og
vinstri.
Standa við bakhlið bekkjar og teygja fótlegg upp
á, prófa bæði með hægri og vinstri fót.
Stíga upp á bekk með tröllaskrefi, halda í handrið
ef með þarf, prófa bæði með vinstri og hægri fæti.
Sama og að framan nema gera núna eins oft og
hægt er.
Sitja á bekk og lyfta sér upp með handafli.
Sama og að framan nema fikra sig nú til hægri og
vinstri með handafli.
Sitja klofvega á bekk og fikra sig aftur á bak og
áfram með handafli.
Sama og að framan nema reyna núna að halda
sér uppi eins lengi og hægt er.
Leika flugvél, halla sér fram með fót aftur á bak
og reyna að halda jafnvægi á öðrum fæti. Prófa
bæði á hægri og vinstri fæti.
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Stöplar
Stöplar eða hvers konar lágreistir staurar eru víðast hvar. Þeir eru misjafnir að
lögun, stærð og missverir og því þarf að velja æfingar sem henta hverju sinni.
Þeir eru ákjósanlegir til að þjálfa vöðvastyrk, hreyfi- og stöðuskyn, jafnvægi,
snertiskyn, rúmskyn og áræðni. Við stöpla má einnig gera hinar ýmsu liðleikaog taktæfingar. Gæta þarf öryggis og bjóða barni stuðning í byrjun þar til færnin
verður betri og áræðni eykst.
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?

Hvað

Klifra upp á stöpulinn.
Klifra niður af stöplinum.
Hoppa niður af stöplinum í sitjandi stöðu.
Hoppa niður af stöplinum standandi.
Standa uppi á stöplinum.
Standa á öðrum fæti uppi á stöplinum, prófa bæði
hægri og vinstri fót.
Standa á öðrum fæti uppi á stöplinum og loka
augunum, prófa bæði hægri og vinstri fót.
Leika flugvél, halla sér fram með fót aftur á bak
og reyna að halda jafnvægi á öðrum fæti. Prófa
bæði á hægri og vinstri fæti.
Teygja fót upp á stöpulinn, prófa bæði hægri og
vinstri fót.
Sveifla fæti yfir stöpulinn, án þess að snerta hann.
Prófa bæði með hægri og vinstri fót.
Setja kvið á stöpulinn og setja hendur og fætur út
til hliðanna eins og fljúgandi fugl.
Sama og að framan nema reyna að halda stöðunni
í ákveðinn tíma.
Setja kvið á stöpulinn og teygja hendur fram á við
og reisa höfuð upp.
Sama og að framan nema nú ákveðið oft.
Setja kvið á stöpulinn og teygja fætur aftur á bak,
halda með höndum um stöpul.
Sama og að framan nema nú ákveðið oft.
Ganga í kringum stöpulinn.
Hlaupa í kringum stöpulinn.
Hoppa jafnfætis í kringum stöpulinn.
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Útimörk og snúrustaurar
Útimörk er að finna víða og eins snúrustaura. Snúrustaurar eru jafn misjafnir
og þeir eru margir en svipaðar æfingar er hægt að gera við þá og við ljósastaurana
hér að framan. Alls staðar þar sem hægt er að hanga er tilvalið að efla grunnfærni
barna í að klifra, hanga og gera upphífingar. Í fyrstu er gott að lyfta börnum upp
og veita þeim stuðning, t.d. með því að létta undir fætur. Smá saman er svo hægt
að sleppa þeim en ávallt skal gæta öryggis.

Mold og drulla
Kannski ekki vinsælast að nýta þennan efnivið en hann getur verið mjög skemmtilegur. Úr mold og drullu má móta ýmis konar form og línur til að hoppa yfir, í
kringum og til að kasta grjóti í. Einnig er gott að láta börn ganga í drullu því það
reynir á samhæfingu og jafnvægi að prófa misjafnt undirlag.

Laufblöð
Laufblöð eru skemmtilegur efniviður til að örva hreyfifærni. Þau eru bundin við
haustið og því er skammur tími sem hægt er að nýta þau. Laufblöðin er hægt
að nota eins og drulluna til að mynda ýmis konar form og línur til að hoppa yfir,
í kringum og halda jafnvægi eftir. Eins er hægt að mynda mynstur með laufblöðum
og kasta steinum inn í þau. Gefa þá t.d. hverju mynstri ákveðin stig eftir því
hversu stór þau eru. Laufblöðunum má þyrla upp í loftið og reyna að tæma
ákveðið svæði á þann máta og þjálfa upp þol. Eins er mjög gaman að hlaupa í
gegnum mikið af laufblöðum og finna þau þyrlast upp undir fótunum.

Þúfur
Það er því miður erfitt að finna þúfur en þær leynast þó á stöku stað. Þúfur eru
ákjósanlegur efniviður og þá helst fyrir jafnvægi þar sem lögun þeirra og undirlag
er misjafnt og engar tvær eru eins. Hinsvegar er fátt eins gott til að efla jafnvægi,
sjónskyn og samhæfingu og að ganga í þúfum.
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Rusl
Því miður er því svo farið að rusl er að finna víða. Í hverfum sem eru í byggingu
er oftar en ekki mikið af rusli á ferð og flugi en það má nýta til að gera hinar
ýmsu æfingar og þrautir. Skemmtilegast er að safna saman rusli og lofa börnum
að búa til eitthvað úr því. Hugmyndaflugið fær að njóta sín og oftar en ekki verða
til flottar hindranir til að yfirvinna. Eins og ávallt er mikilvægt að gæta öryggis
því það geta leynst slysagildrur víða. Gosflöskur má fylla með vatni úr pollum
og nota sem lóð og lyfta á hina ýmsu vegu. Ágætt er að hafa meðferðis ýmiskonar
áhöld ef börnin vilja útbúa eitthvað sérstakt og skapa sjálf t.d. sterk bönd,
límband, skæri og litla hnífa. Að lokum er ruslinu skellt í poka og borið með
heim nema það sé þeim mun fyrirferðarmeira.
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