Leiðbeiningar

Velkomin til Ævintýralandsins!
Ævintýralandið er þykjustuleikur þar sem þátttakendur ferðast um ævintýraveröld.
Ímyndunaraflið er fley þeirra en skáldskapur, frásagnargleði og spuni sitja við stjórnvölinn.

Einn er stjórnandi þykjustuleiksins. Hann er sögumaður í ævintýri og aðrir þátttakendur skapa og leika
hver sína söguhetju. Sögurnar gerast í nútímanum og
allir vinna saman. Söguspjöldin, kortin og hlutirnir sem
fylgja með eru hjálpargögn hugarflugsins. Sem sögumaður munt þú bregða þér í gervi margra persóna og
skalt nota beina ræðu fyrir þær allar. Því betur sem þú
leikur þær þeim mun skemmtilegri verða ævintýrin.
Markmiðið er að söguhetjurnar vinni saman, lifi sig inn
í ævintýrin og taki þátt í að skapa þau. Í sögulok fær
hver hetja sín verðlaun sem nota má til að auka mátt
hennar fyrir næsta ævintýri. Aðalmarkmiðið er þó
uppbyggjandi samvera og að allir skemmti sér!

Sögumaður leiðir ævintýrið með hjálp söguspjalda
og annarra fylgihluta Ævintýralandsins. Hann ætti að
vera elsti þátttakandinn, t.d. foreldri eða elsta systkini.
Söguhetjur eru aðalpersónur ævintýrisins og eru
allir þáttakendur aðrir en sögumaður.
Söguna skáldar sögumaðurinn út frá einu söguspjaldi
og styðst við ævintýraspjöldin, landslag og náttúru
Ævintýralandsins og auðvitað þykjustuleik
söguhetjanna.
Ævintýri er allt sem á sér stað frá upphafi til enda í
hverju spili. Ævintýri er samsett úr einni eða fleiri
sögum.
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Undirbúið Ævintýralandið
1 Söguhetjurnar draga fjögur lönd af handahófi 		
og púsla þeim umhverfis heimabæinn.
2 Söguhetjurnar setja hóptáknið í heimareitinn í 		
miðju heimabæjarins.
3 Sögumaðurinn stokkar hvern spilabunka fyrir
sig og leggur á borðið nálægt sér.

1 ÆVINTÝRALANDIÐ er sjálft spilaborðið. Um það ferðast
söguhetjurnar og sögumaðurinn lýsir því sem fyrir augu ber.
Sögumaðurinn notar umhverfi ævintýralandsins ásamt
söguspjöldunum til að spinna sögurnar í samvinnu við
söguhetjurnar. Þannig getur ein og sama sagan verið sögð á
marga mismunandi vegu, eftir því hvar hún á sér stað, hverjir
eru að spila og hvaða ævintýraspjöld þeir eiga.
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2 SÖGUSPJÖLDIN lýsa hvert um sig einni sögu. Þegar
söguhetjurnar koma að sögukrónu á ævintýralandinu dregur
sögumaðurinn eitt söguspjald og spinnur út frá því.

D

3 FURÐUhlutaSPJÖLD sýna furðuhluti en það eru
venjulegir hlutir sem hafa öðlast yfirnáttúrulega eiginleika.
4 FÉLAGASPJÖLD lýsa fólki og dýrum sem búa í Ævintýralandinu. Söguhetjurnar geta vingast við þau og tekið með sér
í ævintýri. Félagaspjöld eru yfirleitt dregin í upphafi hverrar
sögu og stundum veitt í verðlaun. Sögumaðurinn talar fyrir
félagana en öll dýr og menn í Ævintýralandinu kunna að tala.
5 VERKFÆRASPJÖLD sýna ýmisskonar verkfæri t.d.
hamar, öxi, sverð, nál og öngul.
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6 HLUTASPJÖLD sýna allskonar kunnuglega hluti eins
og föt, blóm, húsgögn og skartgripi.
7 SÖGUKRÓNURNAR gegna tvennskonar hlutverki.
Annars vegar eru þær merki um hvar á landinu sögumaðurinn dregur söguspjald og hins vegar eru krónurnar verðlaun
fyrir ævintýri. Söguhetjurnar nota þær í heimabænum til að
kaupa ævintýraspjöld (sjá bls. 3) eða stjörnur við hæfileikana
(sjá bls. 5).
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8 HÓPTÁKNIÐ er notað til að sýna hvert söguhetjurnar
ferðast. Í upphafi hvers ævintýris er það á heimareitnum í
miðju heimabæjarins.
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Heimabærinn
Í heimabænum er verslað fyrir sögukrónur. Þar fást ævintýraspjöld
en sögumaðurinn skal hafa búðarferðirnar með í þykjustuleiknum og leika kaupmennina.
Stjörnur
við hæfileikana
fást
einnig þar (sjá nánar á bls. 5).

A HEIMAreitur fyrir hóptáknið.
B VERKFÆRABÚÐIN selur verkfæri. Sögumaður dregur
þrjú verkfæri úr bunkanum og söguhetjurnar velja úr þeim.
Eitt
kostar
C MARKAÐURINN selur hluti. Sögumaður dregur þrjá hluti
úr bunkanum og söguhetjurnar velja úr þeim.
Einn
kostar

F

D LEIKVÖLLURINN er fullur af félögum. Hér geta söguhetjurnar eignast nýja félaga. Sögumaður dregur þrjá félaga
úr bunkanum og söguhetjurnar velja úr þeim.
Einn
fyrir

E

E GALDRASMIÐJAN selur furðuhluti. Sögumaður dregur
þrjá furðuhluti úr bunkanum og söguhetjurnar velja úr þeim.
Einn
kostar

C

F STJÖRNUSKÓLINN er fullur af góðum kennurum sem
geta gefið söguhetjunum fleiri stjörnur við hæfileika þeirra
(sjá nánar á bls. 5).
Litið nýja
fyrir

Leiktu
persónurnar

Leiktu allt!

Talaðu beint fyrir allar
persónur. ÞETTA ER
MIKILVÆGASTA
REGLAN.
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Þátttaka
þess yngsta

Breyttu röddinni,
grettu þig eða brostu allt
eftir því fyrir hvern þú ert
að tala. Leikræn tilþrif
ná til ungra huga.

Beindu máli þínu aðallega
að yngstu söguhetjunni svo
henni finnist hún ekki vera
útundan. Þeir sem eldri eru
munu skilja það
og fylgja.
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Skapið söguhetjur
Þeir sem áður hafa spilað Ævintýralandið eiga væntanlega
þegar söguhetju. Þeir mega nota hana og öll ævintýraspjöld
sem hún á og geta því sleppt þessum kafla.

1 Allir aðrir en sögumaður taka sér óútfyllt 		
	söguhetjublað, annaðhvort dreng eða stúlku,
og velja sér nafn.
2 Hver og einn litar fimm nýjar stjörnur við 		
hæfileika sinnar söguhetju til viðbótar þeim sem 		
fyrir eru. Sá sem vill vera sterkur ætti að lita margar 		
stjörnur við kraft, sá sem vill heyra og sjá vel ætti að 		
lita fleiri stjörnur við skynjun o.s.frv.

Hið stórkostlega
venjulega
Venjuleg tilvera er mikið
ævintýri í ungum
huga.

Óheftur spuni
Fagnaðu hinu óvænta!
Brjálæðislegar hugmyndir eru oft
bestar.

3 Hver og einn dregur samtals þrjú spjöld úr 		
félaga-, verkfæra- og/eða hlutastokkunum handa 		
sinni söguhetju.

Húsgögn
sem leikmunir
Stóllinn þinn er fljúgandi
teppi, borðstofuborðið
neðansjávargöng og bakið
á þér einhyrningssöðull.
Notaðu ímyndunaraflið.

4 Hver og einn litar myndina af sinni söguhetju.

Að nota hæfileika í ævintýrum
Aldur yngsta leikmannsins ræður því hvaða aðferð
hópurinn notar við að reyna á hæfileikana.
Ef yngsta söguhetjan er yngri en 5 ára sýna allir
hversu mikið þeir reyna á sig við það sem þeir ætla að gera
með því að leika það. Því færri stjörnur sem söguhetjurnar
eru með því harðar þurfa þær að leggja að sér við leiklistina!
Ef yngsta söguhetjan er 5 ára eða eldri keppa
allir við sögumanninn í skæri-blað-steinn* einu sinni fyrir
hverja stjörnu. Til dæmis ef söguhetja ætlar að lyfta steini í
ævintýrinu og er með tvær stjörnur litaðar við kraft fær hún
að reyna skæri-blað-steinn tvisvar. Hjálpast má að og gera þá
allir í einu. Ef einhver vinnur sögumanninn að minnsta kosti
einu sinni tekst ætlunarverkið.

Passlegur
hraði
Næði

Skæri

Blað

Steinn

* Skæri-blað-steinn er leikur sem leikinn er með höndunum.
Skæri kallast það þegar tveir fingur eru reknir fram, blað er þegar
allir fingur vísa fram og steinn er krepptur hnefi. Báðir (allir)
byrja með krepptan hnefa og segja einn, tveir, þrír. Á þremur
skulu báðir (allir) mynda skæri, blað eða stein. Skæri vinnur blað,
blað vinnur stein og steinn vinnur skæri.

Haltu sögunni gangandi
á hraða sem söguhetjurnar ráða við.

Óvönum sögumönnum
getur reynst erfitt að spinna
frásögn eða bregða sér í hlutverk
kynjavera fyrir framan aðra en
börn. Skapaðu þér það næði
sem þú þarft með söguhetjum þínum.
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Söguhetjublaðið

Mynd söguhetjunnar má gjarnan lita á
meðan sögumaður klárar að lesa þessar
leiðbeiningar.

Hæfileikinn Handlagni er notaður
við allt sem byggist á samhæfingu
hugar og handar eins og að smíða
bát, búa til blómvönd, byggja hús
eða skjóta af boga.
Nafn söguhetjunnar á að skrifa
hér.
Hæfileikinn Hreyfing er
notaður við allt sem byggist á
hraða eða liðleika eins og að
hlaupa eða dansa ballett.

Hæfileikinn Hugsun er notaður
við allt sem byggist á skynsemi eins
og að reikna, fá hugmyndir eða leysa
vandamál.

Hæfileikinn Kraftur er
notaður við allt sem byggist
á líkamlegum styrk eins og
að lyfta steini eða keppa í
sjómann.

Vertu
meistarinn!
Skáldaðu eigin reglur
og sveigðu þær sem
hér eru.

Hæfileikinn Skynjun er er notaður
við allt sem byggist á skilningarvitunum
eins og að heyra hvísl, finna hluti eða
koma auga á eitthvað óvænt.
Stjörnur segja til um hæfni söguhetjunnar í hæfileikum. Því fleiri
stjörnur því betra. Hægt er fá nýjar
stjörnur í stjörnuskólanum í heimabænum og kostar hver þeirra fjórar
sögukrónur.

Staldraðu við
litlu atriðin
Sýndu þolinmæði.
Ungum söguhetjum finnst
oft erfiðast að þora að
tjá sig.
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Hæfileikinn Tal og leikur er notaður í
samskiptum við persónur, eins og að segja
brandara eða eiga við dýr, til dæmis að vingast
við hunda.
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Merkið söguslóðir
1 Sögumaðurinn velur fjölda sögukróna í 		
samræmi við það hversu langt ævintýrið á að vera.
2 Söguhetjurnar dreifa SÖGUKRÓNUNUM um 		
ævintýralandið á þá staði sem þykja mest spennandi.
Stungið er upp á þrem stöðum á hverju landi með 		
sögukrónutákni en þær mega í raun vera hvar sem er.

Ævintýri
Náttúrulögmálin eru
aðeins til leiðbeiningar.
Leyfðu ómögulegum
hlutum að gerast!

dæmi um Lengd ævintýris:
= 5 – 10 mín.
= 10 – 20 mín.

Spilakennsla

= 20 – 40 mín.

Sjáðu á
**
Facebook og
hvernig Ævintýralandið
er spilað.
*
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Samvinna
Hvettu leikmenn til að
vinna saman.

Hefjið leikinn
Ef verið er að spila í fyrsta sinn er gott að lesa eftirfarandi
texta upphátt fyrir söguhetjurnar:
Velkomin til Ævintýralandsins. Hér er margt að sjá og margt
að gera. Hérna í miðjunni er heimabærinn, hér er húsið ykkar
og þetta (hóptáknið á heimareitnum) eruð þið. Í heimabænum er galdrasmiðja, leikvöllur, markaður, verkfærabúð
og svo Stjörnuskólinn. Þar getið þið keypt fleiri stjörnur á
blaðið ykkar eða ævintýraspjöld úr spilabunkunum fyrir sögukrónur! Núna eruð þið einmitt að fara út úr húsinu ykkar, það
er sólskin, blár himin og bara smá vindur. Ævintýrin bíða
ykkar við sögukrónurnar á kortinu, hvert viljið þið fara?

1 Söguhetjurnar sýna hvaða leið þær ferðast að 		
		sögukrónu á landinu með því að færa hóptáknið.
		
		

2 Sögumaður skáldar stutta lýsingu á því 		
sem fyrir augu ber á leiðinni (hann má gjarnan 		
styðjast við hjálparspjald sögumanns).

		
		

3 Þegar söguhetjurnar koma að fyrstu sögukrónunni
skal sögumaður draga söguSpjald úr bunkanum
og nota það til að segja söguna.
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Notaðu söguspjaldið

Ungir hugar
sveima

Byrjaðu efst á spjaldinu og lestu þig niður
1 HEITI SÖGUNNAR er lýsandi fyrir verkefnið.

2 LESTU SKÁLETRIÐ UPPHÁTT og þegar
félagatáknið birtist skaltu draga spjald úr
félagabunkanum. Hér er félaginn Ella gamla.
Gaman er að skálda meira í kringum þennan
fyrsta hluta t.d. lýsa veðrinu, útliti Ellu
gömlu, segja frá húsinu hennar eða öðru
í umhverfinu. Hér getur komið sér vel
að líta á tillögurnar á hjálparspjaldi
sögumanns.

3 LEIKTU Ellu gömlu og lestu
það sem hún segir (skáletrið) upp
af spjaldinu með breyttri röddu.
Framvinda sögunnar er nú undir
söguhetjunum komin.

4 HVAÐ GERIST NÆST?
Stungið er upp á að nota
stjörnurnar við kraft og
hreyfingu til að klifra upp í
tréð og handlagni til að
tína eplin. Ekki er nauðsynlegt að fara eftir
þessum uppástungum.
Leikurinn gengur nefnilega út á að fá
skemmtilegar hugmyndir um hvernig má leysa verkefnin og
reyna þær. Sumir gætu til dæmis viljað hrista eplin niður úr
trénu og nota þá stjörnur sínar við kraft. Aðrir eru kannski
með einhver ævintýraspjöld til að hjálpa sér eins og kaðal til
að snara greinarnar og toga þær niður, boga og ör til að skjóta
eplin niður eða gæludýr sem senda má upp í tréð eftir
eplunum.
Haltu áfram að leika Ellu gömlu á meðan þessu stendur og
spjalla við söguhetjurnar. Gættu þess að allar söguhetjurnar
taki þátt. Notaðu húsgögn eða hluti í umhverfinu til hjálpar,
stóll getur t.d. verið tréð.

7

Ekki hafa áhyggjur þó
hetjurnar virðist stundum
fylgjast lítið með.
Haltu bara áfram.

Hugmyndir
frá þér
Láttu söguhetjurnar nota
hæfileikann
Hugsun svo
þú getir gefið vísbendingar
án þess að rjúfa
fantasíuna.

5 VERÐLAUN fyrir söguna skal
afhenda í hlutverki Ellu gömlu.
Skáldaðu einhverja þakkarræðu, t.d.
mætti segja: „Elskurnar mínar, mikið
þakka ég ykkur vel fyrir að tína öll eplin
mín. Komið með mér í húsið mitt og fáið
nýbakaða eplaköku og ískalda mjólk að
launum.“
Gaman er að lýsa nánar því sem gerist t.d.
ef krakkarnir þiggja köku og mjólk mætti
segja: „Ella gamla fer með ykkur inn í eldhúsið sitt og býður ykkur sæti á grænum stólkollum við eldhúsborðið. Þar sést vel út yfir
garðinn hennar. Þetta er rosalega góð kaka.“
Endaðu hverja sögu á að afhenda hverjum og
einum verðlaunin sem tilgreind eru, í þessu
tilviki
og leiktu kaffitíma með Ellu.

6 Sögumanni til aðstoðar er hér yfirlit allra
tákna sem komið geta á söguspjöldunum.

Frumkvæði
Fjölskyldukvöld
Foreldrar – Öll börn
dreymir um að leika sér
við foreldra sína. Látið
það eftir þeim eins
oft og þið getið!

Tillögur og hvatningarorð fá söguhetjur til að
taka frumkvæðið.

Samantekt fyrir reynda sögumenn
1 Undirbúið Ævintýralandið (bls. 2–3)
a. Dragið fjögur lönd af handahófi og púslið þeim 		
		 umhverfis heimabæinn.
b. Setjið hóptáknið í heimareitinn.
c. Stokkið hvern spilabunka fyrir sig.
2 Skapið söguhetjurnar (bls. 4–5)
a. Sögumaður hjálpar þeim sem ekki hafa spilað 		
		 áður að skapa sér söguhetju.
b. Aðrir hafa hjá sér blað söguhetju sinnar og þau 		
		 ævintýraspjöld sem hún hefur eignast í fyrri 		
		 ævintýrum.
3 	Merkið söguslóðir (bls. 6)
a. Sögumaðurinn velur fjölda sögukróna fyrir 		
		 ævintýrið.
b. Söguhetjurnar dreifa sögukrónunum um 			
		 ævintýralandið.
4 	Hefjið leikinn (bls. 6–7)
a. Sögumaðurinn lýsir því sem gerist á leiðinni 		
		 að sögukrónu.
b. Sögumaður dregur söguspjald 				
		 og leiðir ævintýrið.

**

Kíktu á
og fáðu kennslu
í þykjustuleik hjá Óla Stefáns.
www.youtube.com/aevintyralandid

Aðrar leikaðferðir
1 Skipulögð saga (hentar óreyndum sögumanni): 		
Veldu fyrirfram bæði söguspjaldið og ævintýra- 		
spjöldin sem nota skal og æfðu þig í hlutverki þínu.
2 Út í óvissuna (hentar reyndum sögumanni): 		
Í stað þess að dreifa sögukrónum fyrirfram um 		
ævintýralandið læturðu söguhetjurnar ferðast um 		
í leit að ævintýrum án þess að vita hvar þau leynast. 		
Skáldaðu atburði út frá umhverfi og náttúru og 		
dragðu söguspjöld þegar þér dettur í hug.
3 	Kvöldsaga (hentar mjög reyndum sögumanni): 		
Í stað þess að lesa kvöldsögu fyrir ungviðið skaltu 		
spinna sögu upp úr söguspjaldi einu saman með 		
þátttöku söguhetjunnar.
4 	Aukasaga (hentar mjög reyndum sögumanni): 		
Skáldaðu aukasögu í kringum félaga, hlut, verkfæri 		
eða furðuhlut sem þú dregur óvænt og lætur sögu- 		
hetjur finna af tilviljun á ferðum sínum, t.d. á milli 		
þess sem þú dregur söguspjöld á venjulegan hátt.
5 	Hörkutól (hentar eldri söguhetjum): Gerðu sumar
tilraunir til að nota hæfileikana svo erfiðar að margar
söguhetjur þurfa að reyna skæri-blað-steinn í einu og
tvær eða fleiri þurfa að ná.
6 	Frásagnarmeistarinn (hentar mjög reyndum 		
sögumanni): Skáldaðu ævintýri með nýjum stöðum, 		
persónum og fléttum án nokkurra hjálpargagna. 		
Bættu við óvæntum leikaðferðum og lögmálum.

Þakkir fyrir prufuspilun fá: Ásþór Loki Rúnarsson og Þórarinn Þeyr Rúnarsson.
Kristín Soffía Þorsteinsdóttir, Ólafur Stefánsson og börn þeirra Stefanía, Einar og
Helga Soffía. Ari Páll Albertsson og strákarnir hans Albert Elías og Árni Dagur. Jón
Hallur Haraldsson og Rebekka Rós Hafsteinsdóttir. Þóra Þorsteinsdóttir og dætur
hennar Dagbjört Ína og Jóna Margrét. Georgia Monk og Kristján Gissurarson.
Sérstakar þakkir fyrir fagnaðarlæti fá Embla Nótt Pétursdóttir, Eygló Þóra
Pétursdóttir og Emilía Mist Daníelsdóttir.
Þakkir fyrir ævintýrasögur úr okkar eigin æsku fá foreldrar okkar Guðborg
Jónsdóttir, Guðrún Einarsdóttir, Pétur Guðvarðarson og Þórarinn Lárusson.
Sérstakar þakkir fyrir yfirlestur fá Barbro Lundberg, Margrét Lára Þórarinsdóttir og
Nanna Rögnvaldardóttir. Fyrir myndatöku, Arnar Valdimarsson. Fyrir förðun,
Ástrós Helga Hilmarsdóttir. Fyrir söguhetjuteikningar, Jóel Kristinn Hrafnsson og
fyrir prufuprentanir, Svansprent. Þakkir fyrir hvatningu, innblástur og gestrisni
langt út fyrir það sem eðlilegt telst fá Ólafur Stefáns, Kristín Soffía og börn þeirra.
Fyrst og síðast þökkum við strákunum okkar Ásþóri Loka og Þórarni Þey – Án ykkar
hefði Ævintýralandið bókstaflega aldrei orðið að veruleika.
Með kveðju
María Huld Pétursdóttir og Rúnar Þór Þórarinsson.
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