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Ruslastríðið
— lært og leikið
Ruslastríðið er eins og hefðbundin 
sjóorrusta nema að í þessu spili 
eru notuð heiti hluta sem hægt er 
að endurnýta: 

dós  skór   pappír 
föt	 	 kerti	 	 flaska
sími  plast  timbur
gler  ferna  málmur 

Keppendur velja sér 6 orð af list-
anum og skrifa inn í hnitakerfið, 
ýmist lárétt eða lóðrétt. Orðin hafa 
mismunandi vægi þar sem hver 
bókstafur gefur 10 stig. 

Þannig gefur orðið dós 30 stig en 
orðið málmur gefur helmingi meira 
eða 60 stig. 

Hvor keppandi um sig hefur orða-
listann hér til hliðar við höndina 
þegar þegar stríðið hefst. Listann 
geta þeir notað til að styðjast við 
stafsetningu, notað til að útiloka 
möguleika	og	strikað	yfir	þau	orð	
sem þeir hafa fundið.

Þar sem keppendur vita ekki hvaða 
orð af listanum mótherjinn hefur 
valið að nota getur leikurinn orðið 
nokkuð spennandi. 

DÓS
FÖT
SÍMI
GLER
SKÓR
KERTI
PLAST
FERNA
PAPPÍR
FLASKA
TIMBUR
MÁLMUR





Heimilissorpið / KVL kort
— klippt, límt og ritað











Klósettpassar
— klippt og plastað

Klósettpassarnir eru klipptir út og 
límdir með bókaplasti á kremsápu. 
Brúsinn virkar sem passi og minnir 

á mikilvægi handþvotts. Svarthvíti 
miðinn er fyrir bakhlið brúsans en 
einnig er hægt að útbúa plöstuð kort. 



Ruslaskrímslið 
— teningakast og ritun

að ítarlegri persónusköpun þar 
sem meðal annars er greint frá 
fjölskylduhögum	og	hæfileikum	
skrímslsins. Tilvalið að nýta verk-
efnið einnig í framsögn.

Nemendur skapa ruslaskrímsli með 
teningakasti. Fyrsta kast ákveður 
hvernig búkurinn lítur út, næsta 
kast segir til um hendurnar og koll
af kolli. Börnin teikna mynd og vinna 



Tappaskrafl
— prentað, límt og leikið 

Tappaskraflið	er	einfalt	að	útbúa.	
Miðarnir eru prentaðir út, klipptir 
niður	og	límdir	á	plastflöskutappa.	
Hægt er að búa til sínar eigin leik-

reglur og nota tappana í önnur 
verkefni s.s. krossglímu, minnis-
spil, reikna út gildi orða o.s.frv.



Hjálparmiðar
-  klippt, plastað, gatað og fest saman 







Tappalúdó
— prentað, klippt og plastað

Tappalúdóið er einfalt að útbúa. 
Ugluhringirnir eru klipptir út og 
límdir	á	gosflöskutappa	með	lím-

stifti. Spilaborðið er prentað út og 
plastað. Í svarthvítu útgáfunni geta 
nemendur litað sitt eigið Tappalúdó.

Tappalúdóið er með færri reitum 
en hefðbundið Lúdó svo það passi 
á A4 blað. En það er gaman að 
búa til stórt Lúdó með því að nota 
pizzukassa. Þá er gott að nota 

tappana sem mót. Eins er hægt 
að líma tappana í kassann þannig 
að skrúfgangurinn snúi upp og 
nota málaða steina sem leikmenn.  
Þeir liggja þá ofan í reitunum.
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