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Gulur, rauður, grænn og blár  

 

Skemmtilegt borðspil með rími, samheiti, andheiti og ÚPS. Höf. Brynjar Bragi, 8 ára í Háteigsskóla og auk 

þess að vera dóttursonur minn er frístundaheimilið hans, Halastjarnan þátttakandi í þessu verkefni og 

hlutverk krakkanna er m.a. að útbúa spil eða önnur læsisviðfangsefni sem fara svo hér inn. Við vorum 

saman í páskafríi og nutum samverunnar við spilagerðina. Sjá myndir á næstu blaðsíðu. 

 

Efni: 

Hlið úr pappakassa eða annar þykkur pappi 

Litað karton í stærð A2 

Lím 

Skæri 

Spilareitir (hér notaðir ferningar sem eru 3x3 cm, prentað út á venjulegan pappír)  

Spjöld úr kartonpappír fyrir spilið í gulum, rauðum, grænum og bláum lit (hér gerð spjöld sem eru 5x7 cm)  

Byrja reitur og Enda reitur 

Bókaplast 

Plöstunarvél og plast 

Karfa eða annað ílát undir spjöld, spilakarla og tening (hér lítil plastskúffueining úr Rúmfatalagernum) 

 

 

Aðferð: 

Pappinn sniðinn að kartoninu sem er svo límt á pappann. Gerður upphafs- og endareitur. Gul, rauð, græn 

og blá spjöld límd á milli reitanna reglulega. Skrifað á spjöldin (eða gert í tölvu áður en prentað út, gerði 27 

af hverjum lit og fór það á þrjár A4 blaðsíður).  Gult er fyrir samheiti, rautt er fyrir ÚPS, grænt er fyrir 

andheiti og blátt er fyrir rím. Tákn hvers litar á að sjást á spjaldinu. Þegar búið er að líma allt á spjaldið er 

það plastað með bókaplasti. Á litaspjöldin sem eftir eru er svo skrifað það sem á að gera þegar lent er á 

sama lit á spilaborðinu. Fyrir samheiti og andheiti skrifaði ég bara eitt orð og á síðan spilarinn að finna orð á 

móti. Varðandi rímið þá skrifaði ég stundum eitt orð en stundum finndu 2,3 eða 4 orð sem ríma við ……  

ÚPS spjöldin eru hins vegar öðruvísi. Þar er t.d. bakka 4, bíða eina umferð, fara á Byrja aftur, fara á reit sem 

er í næstu röð fyrir neðan, yngsti á að gera næst, sá sem er síðastur í stafrófinu á að gera næst, bakkaðu að 

næsta gula spjaldi o.s.frv. Spjöldin eru svo plöstuð í plöstunarvél og þegar búið er að klippa þau til og finna 

spilakarla og tening er hægt að hefja leik. Mikilvægt að spjöldin séu það þykk að ekki sjáist í gegnum þau 

þegar búið er að plasta þau. 

 

 

Spilið: 

Tveir til fjórir spila saman og gera til skiptis. Teningi kastað og þegar lent er á litaspjaldi er dregið efsta 

spjaldið úr bunkanum með sama lit og gert það sem þar segir. Ekki er kastað aftur þótt gert sé rétt heldur 

gerir næsti. Spjaldi sett svo neðst í bunkann. Sá vinnur sem kemur fyrstur á Enda og þarf að fá nákvæmlega 

þá tölu sem þarf til að komast í mark. Ef t.d. tveir reitir eru í mark og fimm kemur upp á teningnum eru 

farnir tveir áfram og þrír afturábak.  
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