
Útileikur ágúst  

Eina króna 

Hópurinn safnast saman fyrir framan einn ljósastaur. Einn leikmaður er 

hann, grúfir sig upp við staurinn og telur upphátt upp á 50 á meðan hinir 

fela sig.  

 

Þegar búið er að telja byrjar hann að leita af þeim sem földu sig. Ef hann 

finnur leikmann, hleypur hann að staurnum og kallar: ,,eina króna 

fyrir...einn, tveir og þrír” og nefnir nafn þess sem fannst. Þeir sem eru 

að fela sig eiga líka að reyna að komast að ljósastaurnum og frelsa sig 

með því að segja: ,,eina króna fyrir mér, einn, tveir og þrír”.  

 

Leikurinn gengur áfram þar til allir eru fundnir eða komnir upp að 

ljósastaurnum. Sá sem var fundinn fyrstur er hann í næsta leik. 
 

 

  



Útileikur september  

Bófaleikur 

Hópnum er skipt í tvennt, bófa og löggur. Ákveðinn er staður sem er 

fangelsið.  

 

Löggurnar hlaupa á eftir bófunum, klukka þá og færa í fangelsið. Þar sem 

bófarnir þurfa að vera kyrrir, ef löggurnar vakta fangelsið ekki nógu vel 

geta bófarnir sloppið. Þá þarf löggan að ná þeim aftur.  

 

Þegar löggurnar hafa náð öllum bófunum í fangelsið er skipt um 

hlutverk. Þá verða löggur að bófum og bófar verða að löggum. 

 
 

 
 

 

 

  



Útileikur október 

Könglakapp 

Leikmönnum er skipt upp í lið og kemur sér fyrir við enda vallarins eða 

hvert lið í sínu horni.  

 

Könglum er síðan komið fyrir á miðju vallarins og hleypur einn í einu og 

sækir einn köngul, flytur hann í sitt lið og fær þá næsti að fara af stað.  

 

Það lið sem er fyrst til að ná fyrirfram ákveðnum fjölda af könglum sigrar 

eða það lið sem er með flesta köngla þegar allir eru búnir. 

  

 
 

 

 



Útileikur nóvember  

Köttur og mús 

Allir mynda stóran hring, snúa inn í hann og halda höndum saman, að 

tveimur undanskildum.  

 

Annar tveggja er músin og er inni í hringnum. Hinn er kötturinn og er 

fyrir utan hringinn. Kötturinn þarf að klófesta músina sem reynir að 

forða sér undan honum með því að hlaupa út úr hringnum og inn í hann. 

Þeir sem eru í hringnum mega hjálpa músinni með því að lyfta örmum 

svo hún komist greiðlega inn og út úr hringnum. Þeir geta einnig tafið 

fyrir kettinum með því að halda höndum niðri og loka fyrir honum 

leiðina inn og út úr hringnum.  

 

Þegar kettinum tekst að klófesta músina er leikurinn búinn, en takist 

það ekki innan ákveðins tíma eiga hinir að telja hægt upp að tíu og hafi 

kötturinn ekki náð músinni þá taka aðrir við hlutverkum þeirra. 

 

  



Útileikur desember  

Dýragarðurinn 

Leikmenn fá fyrirmæli á miðum um að leika ákveðið dýr.  

 

Tvö og tvö fá sömu fyrirmæli og eiga að finna hvort annað og mega 

aðeins nota til þess látbragð.  

 

Það dýr sem er fyrst til að mynda hópinn vinnur í það skiptið. Leikmenn 

mega ekki nota hljóð né orð, einungis leika dýrið sitt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Útileikur janúar  

Hvísluleikur 

Allir koma sér fyrir í hring.  

 

Einn ákveður setningu í huganum og hvíslar henni að þeim sem er honum 

næstur, á hægri hönd. Sá hvíslar henni að næsta, sem hvíslar að næsta, 

þangað til allir hafa fengið að heyra setninguna.  

 

Þegar komið er að síðasta leikmanni, segir hann setninguna upphátt, 

hvort sem hún er rétt eða hefur eitthvað breyst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Útileikur febrúar  

Mennskur hnútur 

Leikmenn geta verið á bilinu 10 til 15 og stendur hópurinn mjög þétt 

saman.  

 

Þeir rétta síðan út hendurnar og finna lófa til að halda í. Ekki má leiða 

þann sem er næst við hliðina. Þegar allir hafa fundið sér lófa, er kominn 

mennskur hnútur.  

 

Nú eiga leikmenn að hjálpast við að leysa úr flækjunni og mynda hring 

án þess að sleppa takinu á þeim sem þeir leiða. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



Útileikur mars  

Fram fram fylking 

Tveir leikmenn eru ræningjar. Þeir standa á móti hvor öðrum og haldast 

í hendur og halda höndum uppi til að mynda hlið. Hinir ganga í gegnum 

hliðið í halarófu um leið og þeir syngja lagið. 

 

,,Fram, fram fylking, 

forðum okkur háska frá 

því ræningjar oss vilja ráðast á. 

Sýnum nú hug, djörfung og dug. 

Vakið, vakið vaskir menn 

því voða ber að höndum. 

Sá er okkar síðast fer 

mun sveipast hörðum böndum”. 

 

Þegar sungið er „sveipast hörðum böndum“ 

taka ræningjarnir þann til fanga sem er að fara í gegnum hliðið þá 

stundina. Farið er með fangann afsíðis og fær hann að velja milli 

einhverra tveggja hluta sem ræningjarnir hafa fyrirfram ákveðið, s.s. 

ávextir. Þannig gæti t.d. annar ræninginn fengið alla sem velja banana 

en hinn alla sem velja epli. Fanginn fer aftur fyrir þann ræningja sem 

hann valdi og stendur þar uns leiknum lýkur. Lagið er síðan sungið aftur 

og halarófan fer af stað og næsti fangi gripinn, þannig myndast röð fyrir 

aftan ræningjana.  

 

Þegar allir hafa verið fangaðir er farið í reiptog án reipis. Það lið sem 

tekst að toga hitt til sín vinnur.  

 

 



Útileikur apríl 
Dimmalimm 

Einn leikmaður er hann, sá er Dimmalimm og grúfir sig niður upp við 

vegg. Hann telur einn, tveir, þrír, fjórir, fimm, Dimmalimm og snýr sér 

við.  

 

Á meðan hlaupa hinir í áttina að Dimmalimm. Þeir þurfa að stoppa og 

breytast í myndastyttur áður en sagt er Dimmalimm. Ef einhver hreyfir 

sig verður hann að fara til baka og byrjar upp á nýtt.  

 

Þegar allir eru komnir að Dimmalimm þarf sá síðasti að klukka 

Dimmalimm og eiga þá allir að hlaupa til baka. Sá sem er náður fyrst er 

Dimmalimm í næsta leik.   

 

 

 

 
 

 

 

 

  



Útileikur maí 

Fallin spýta 

Einn leikmaður er hann og bíður hjá langri spýtu sem er stillt upp við 

vegg. Hann grúfir sig niður og telur upp á 50 á meðan hinir fela sig.  

 

Sá sem er hjá spýtunni á að finna alla sem földu sig. Um leið og hann sér 

einhvern þá hleypur hann að spýtunni, fellir hana niður og kallar: ,,fallin 

spýta fyrir… einn, tveir þrír” og nefnir nafn þess sem fannst. Þeir sem 

földu sig reyna að komast að spýtunni á undan þeim sem leitar, fella 

hana niður og kalla: ,,fallin spýta fyrir öllum einn, tveir, þrír” og með 

því frelsar hann alla sem hafa náðst, og leikurinn heldur áfram.  

 

Leiknum er lokið þegar sá sem passar spýtuna er búinn að ná öllum. 

 

 

 

  



Útileikur júní  

Stórfiskaleikur 

Einn leikmaður er hann, sá er stórfiskur og á hann að reyna að ná hinum, 

litlu fiskunum.  

 

Leikurinn fer fram á afmörkuðu svæði og stendur stórfiskurinn á 

miðlínu, klappar saman höndunum og þá verða hinir fiskarnir að hlaupa 

yfir völlinn. Fiskarnir reyna að komast yfir svæðið án þess að vera 

klukkaðir af stórfisknum.  

 

Þau sem hann nær, skipta um hlutverk og hjálpa stórfisknum að elta litlu 

fiskana. 

 

 

 

  



Útileikur júlí  

Hlaupa í skarðið 

Allir mynda hring.  

 

Einn leikmaður byrjar fyrir utan hringinn, hann hleypur og slær 

einhvern í bakið, sá hinn sami hleypur í gagnstæða átt og síðan keppast 

þeir um hvort verði á undan í skarðið. Sá sem tapar hleypur þá af stað 

og slær í næsta og svona gengur þetta áfram.  

 

Þeir sem eru búnir að hlaupa snúa bökum inn í hringinn þannig að þeir 

verði ekki slegnir aftur.  

 

 

 


