
Litir og form  
leikur fyrir hópa 
5-9 ára 





Leiðbeiningar fyrir kennara og hópstjóra
Aldur: 5-9 ára (leikskólastig og upp í 4. bekk grunnskóla)

Tímalengd: 30-45 mínútur (aðlagið eftir þörfum)

Markmið

• Skoða húsin í Árbæjarsafni með form og liti í huga

• Njóta útiverunnar saman og vinna í hópum 

• Að nota hugtök úr stærðfræði

Framkvæmd

•  Skiptið nemendum í hópa (einn starfsmaður fylgi hverjum hópi). 

•  Notið göngustígana og gangið vel um svæðið - þið eruð á safni

•  Útskýrið leikinn, t.d. með því að segja:

Í þessum leik ætlum við að finna liti og form í húsunum á Árbæjarsafni. Húsin 
eru alls konar og við ætlum að reyna að finna ólíka liti á þeim, form til dæmis  
ferninga, þríhyrninga og hringlaga form. Þetta er útileikur og við förum ekki 
inn í nein hús þegar við leysum þrautirnar og göngum vel um. 

• Ef dýr verða á vegi ykkar, umgangist þau af virðingu og ekki hræða  þau með  
   því að fara of nálægt þeim (t.d. hænum). 

• Það má alls ekki klifra á þökum! 

• Kennari/hópstjóri skilar spjöldunum í afgreiðslu safnsins þegar hópurinn fer.

Góða skemmtun!





Finnið þetta hús
Takið eftir hvernig það er á litinn.

Hvaða tegundir forma getið þið séð í þessu húsi? 

Komið þið auga á rétthyrninga, þríhyrninga, 
hringi eða hálfhringi?

Gangið í kringum húsið. 
Hvað eru margar rúður í húsinu?
Hvað eru margar dyr á húsinu? 
Eru fleiri en einn litur á húsinu?





Litadýrð
Húsin á Árbæjarsafni eru allskonar á litinn.
Það eru rauð, gul, græn, svört og grá hús.

Getið þið fundið alla þessa liti?

Getið þið fundið hús sem er með þak og veggi  
í sama lit?

Getið þið fundið hús sem er með þremur litum? 
En hús með fjórum litum?

Heitir húsið eitthvað?





Þök
Takið eftir þökum húsanna hér í safninu. 

Eru þau eins á litinn og húsin?

Hvaða tegundir forma sjáið þið? 

Eru efnin í þökunum ólík veggjunum?





Steinhleðsla 
Getið þið fundið steinhleðslu í einhverju  
húsinu hér í Árbæjarsafni? 

Hvaða form sjáið þið í hleðslunni? 

Hvaða liti sjáið þið?

Hvaða önnur byggingarefni sjáið þið í húsinu?

Hvaða form sjáið þið í þaki hússins?





Dyr
Takið eftir útidyrum þessara húsa. 

Eru þær eins á litinn og húsin?

Hvaða tegundir forma sjáið þið? 

Komið þið auga á rétthyrninga eða þríhyrninga?
Einhver önnur form?

Heita húsin eitthvað?





Strompar 
Skoðið strompana á húsunum í kringum ykkur. 

Eru fleiri en einn strompur á einhverju húsi? 

Hvaða form sjáið þið í þeim?

Komið þið auga á rétthyrninga og sívalninga 
í strompunum?  

Til hvers ætli þeir séu?





Dyr og gluggar
Takið eftir útidyrum þessara húsa. 

Er eitthvað óvenjulegt við þær?

Hvaða tegundir forma sjáið þið? 

Hvaða liti sjáið þið?

Komið þið auga á einhver óvenjuleg form?





Áferð og skraut
Takið eftir áferð veggja úr mismunandi efni.
Stundum eru húsin klædd með bárujárni og þá er 
áferðin á þeim allt öðruvísi en þegar viðurinn sést. 

Rúður eru mismunandi í laginu og mismunandi 
margar í hverjum glugga. Finnið dæmi um fjórar 
rúður í glugga og fleiri eða færri. 

Komið þið auga á einhver óvenjuleg skrautform?





Ef þið hafið tíma er upplagt að búa til París

Finnið prik á svæðinu og teiknið formin sem þið ætlið að 
nota fyrir leikinn á malarstíginn. Setjið númer á reitina. 
Finnið lítinn stein til að kasta í reitina.

Reglur

Fyrsti leikmaðurinn kastar steininum í fyrsta reitinn 
og hoppar svo á alla reiti Parísins. Leikmaður snýr sér 
við á endareitnum, hoppar til baka og sækir steininn í 
bakaleiðinni. Síðan kastar hann í reit tvö og svo koll af kolli 
þar til hann eða hún hefur náð að kasta í lokahólfið og hoppa.

Steinninn má hvorki lenda á striki eða út fyrir hólfið sem 
kastað er í og leikmaðurinn má ekki stíga á strik. Gerist það 
er hann eða hún úr leik og sá næsti tekur við. 

Sá vinnur sem fyrstur nær að komast í gegnum öll hólfin og 
ná lokareitnum. Þá er komin röðin að næsta leikmanni.

Góða skemmtun!



www.borgarsogusafn.is


