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Hver segir söguna sem þú ert að lesa núna? _____________________________
Við vitum ekki hvað strákurinn heitir af því að hann segir alltaf _____________.
Þess vegna vitum við að sagan er sögð í
□ 1. persónu
□ 2. persónu
□ 3. persónu
Hvert fóru strákarnir: Óli fór til ___________________________ og Nonni fór
til ___________________________.
Merktu þessi lönd inn á kortið hér fyrir neðan og skoðaðu hvort þú þekkir fleiri
lönd.

Mynd: Vísindavefur.is
Ísland er eitt af Norðurlöndunum. Hvaða lönd önnur teljast til
Norðurlandanna? __________________________________________________

________________________________________________________________

Hvaða lönd eiga þessa fána?

___________________

___________________ _____________________

____________________ __________________ ______________________

___________________

_____________________

Ísland – Danmörk – Noregur – Svíþjóð – Álandseyjar – Grænland –
Færeyjar - Finnland
Hvað heitir höfuðborg Noregs? ______________________________
Hvað heitir höfuðborg Svíþjóðar? ____________________________

Bls. 4
Eitt orð á blaðsíðu fjögur byrjar á dýranafni. Hvaða orð er það?
________________________________________.
Hvað þýðir (merkir) þetta orð? __________________________________

________________________________________________________
Fallbeygðu þetta sama dýraheiti í eintölu og fleirtölu:
eintala

fleirtala

Nf
Þf
Þgf
Ef

Um hundinn:
kk (hann)

kvk (hún)

afkvæmi

Íslenskur hundur
Hann er frekar lítill, með hringað skott og upprétt eyru. Hann kom til landsins
með landnámsmönnum.
________________________

__________________________

Hvert fór Ingi Þór ? ________________________________________________

Skoðaðu Kortabók og finndu bæi sem eru nálægt Hafnarfirði?
________________________________________________________________
Bls. 6
Síminn hringir. Hver er í símanum? ___________________________________

Hvað vill afi? ______________________________________________________

_________________________________________________________________

„Ég vona bara að bílstjórinn rati til afa.“
Í þessari setningu eru tvö nafnorð. Hvaða orð eru það?

______________________________ og _______________________________.

Í hvaða kyni eru þessi orð? __________________________________________.
(karlkyn – kvenkyn - hvorugkyn)

Andheiti. Dragðu strik á milli orðanna sem hafa andstæða merkingu:
sterkur

niður

góður

allt

upp

afllaus

glaður

vondur

ekkert

dapur

Skynfæri

Þetta er ______________________. Ég ________________
með augunum.

Þetta er ___________________. Ég _____________________
með eyrunum.

Þetta er __________________. Ég ____________________________
með nefinu.

Þetta er _____________________________. Ég _________________

____________________________________ með tungunni.

Þykkur - þunnur
Afi er með þykkt skegg.

Þetta er ___________________________ bók.

Þetta er ___________________________ bók.

Afa finnst mjög gaman að:
□ lesa

□ borða

□ tala

□ syngja

□ sofa

□ veiða

Pabbi segir að afi sé í kvennakór. Hvernig kór er kvennakór? _____________

_____________________________________________________________

Hvernig kór er karlakór? __________________________________________

Afi skellihló (bls. 12). Það merkir:
□ Hann hló pínulítið.
□ Hann hló hátt og lengi.

Raðaðu orðunum svo að setningarnar verði réttar:

er gaman það vera ekki heima að einn

_________________________________________________________________

sveitinni gaman afa er hjá það í

_____________________________________________________________

Bls. 12
Afi á stórt land. Hann á tún og móa og hann sér líka falleg fjöll.

Þetta er _____________________

Þetta eru ____________

Á túnum vex ___________________. Þar vaxa líka stundum blóm. Oft sjáum við
svona blóm á túnum:

Þetta blóm heitir ________________

og þetta blóm heitir _______________.

Þetta blóm (það) er __________________ á litinn. Sólin (hún) er __________.

Kjóllinn (hann) hennar ömmu er líka ___________________________.

Mörgum finnst þetta fallegasta fjall á Íslandi:

www.ramy.is
Það heitir _______________________________________________________
Merktu hvar það er á kortinu:
w

Sumir kalla Herðubreið drottningu íslenskra fjalla. Hún varð til í eldgosi undir
jökli. Herðbreið er langt frá byggð. Hún er inni á öræfum Íslands.
Hvað merkir orðið öræfi? ___________________________________________

Bls. 16
Á hverju byrjar afi alltaf á morgnana? ________________________________

_________________________________________________________________
Um hænur:
Kk (hann)

Kvk (hún)

Afkvæmi

Hvað borða hænur? _______________________________________________

Hlutar eggs:

____________________________

___________________________

Þetta egg er __________________________________

Þessi egg eru __________________________________

Bls. 18
„Þú gætir nú kannski mokað __________________ vinur,“ sagði afi. „Farðu
bara í þessi _________________________ þarna og náðu í ______________.

Um kýr:
Kk (hann)

Kvk (hún)

afkvæmi

_______________________

_____________________
Úr mjólkinni fáum við:

__________________

__________________ ___________________

Bls. 22
„Afi segir mér alltaf sögur áður en ég sofna. Hann segir mér sögur um
__________________________ og _____________________________
sem býr í Afafjalli. Og svo segir hann mér sögur um tröllin sem voru svo heimsk,
greyin“.

______________________

___________________

Svaraðu já eða nei

já / nei

Tröll eru lítil og falleg

____________

Álfar eiga heima í steini eða fjalli

____________

Afi er með skegg

_____________

Hundurinn jarmar

_____________

Kýrin baular

_____________

Það eru karlar í kvennakór

_____________

Grjón (eins og hrísgrjón) er lítið

_____________

Kýr kunna að pissa í klósett

_____________

Bls 24
„Ein kindin á að fara að bera.“
„Að bera“ þýðir að hún _____________________________________________

_________________________

________________________________

Um kindur:
Kk (hann)

Kvk (hún)

afkvæmi

Úr ullinni á kindinni fáum við garn og lopa og þá er
hægt að prjóna peysu.

Þetta er ________________________________

Að _______________________

Að ______________________

Húsin í sveitinni
Tengdu saman orð og mynd

fjárhús

fjós

hænsnakofi

hesthús

