
paxel123.com – Anna Margrét Ólafsdóttir 
 

Regnboginn, borðspil  (gert af nemendum í 2. bekk Háteigsskóla) 

(sjá myndir á næstu blaðsíðu) 

Efni: 

 Hlið úr pappakassa eða annað stíft karton ca A3 

 Gult, rautt, grænt, blátt og hvítt karton í A4 (klippt niður í 20 jafnstóra ferninga, ca. 
1,5 x 1,5 cm) 

 Gult, rautt, grænt, blátt og hvítt karton í A3 (klippt niður í 50 jafnstóra ferninga, ca. 6 
x 6 cm.) 

 Lím 

 Tússlitir (til að lita regnbogareitina og spilin) 

 Bókaplast (fyrir stóra spjaldið) 

 Plöstunarvasar (fyrir spjöldin) 

 Plöstunarvél 

 Spilakallar 

 Teningur 

 

Spilareglur: 

 Gulir reitir 20 Klappa atkvæði 

 Rauðir reitir 20 Finna rímorð 

 Grænir reitir 20 Setja saman/taka í sundur samsett orð 

 Bláir reitir 20 Búa til setningar úr orðum 

 Regnbogar 20 Ýmislegt  

Sá sem er yngstur byrjar að kasta teningi og færir sinn kall. Hann dregur síðan spil í þeim lit 

sem reiturinn sem hann lendir á er. Ef hann er gulur þá á spilarinn að klappa atkvæðin í 

orðinu sem er á spjaldinu. Ef reiturinn er rauður þá á spilarinn að finna rímorð við orðið á 

spjaldinu. Ef hann er grænn þá á spilarinn að búa til samsett orð eða lesa í sundur samsett 

orð og ef hann er blár þá á spilarinn að búa til setningu úr orðunum á spjaldinu. Ef regnbogi 

er á reitnum þá dregur spilari spjald úr regnbogabunkanum. Þar eru spjöld með hinum ýmsu 

skipunum t.d. Færa fram um 5 reiti, kasta aftur, færa aftur á bak um 5 reiti, sitja hjá eina 

umferð, láta annan spilara sitja hjá eina umferð, senda annan spilara aftur á bak um 5 reiti 

o.s.frv.. 

Sá sem er fyrstur að komast í regnbogakastalann vinnur. 
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sjóræningjaskip hestur 

sjór + 

ræningi + 

skip 

einu var hét Snati 

sem hundur sinni 


