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Íslenska og ítalska 

 

íslenska ítalska 
Um skóladaginn: Circa il giorno di scuola: 

Góðan dag Buongiorno 

Takk grazie 

nesti Pranzo al sacco 

matartími pranzo 

frímínútur Pausa 

Nú er skólinn búinn í dag La scuola é finita oggi 

Takk fyrir daginn Grazie per la giornata 

  

Námsgreinar Soggetti: 

íslenska islandese 

stærðfræði matematica 

samfélagsfræði Scienze sociali 

sund piscina 

íþróttir sport 

myndmennt Arti visive 

  

Litirnir: Colori: 

gulur giallo 

rauður rosso 

grænn verde 

blár blu 

svartur nero 

grár grigio 

bleikur rosa 

appelsínugulur arancione 

fjólublár porpora 

  

Sagnorð – það sem við gerum: Verbi – cosa facciamo: 

Að lesa leggere 

Að reikna calcolare 

Að telja contare 

Að skrifa scrivere 

Að lita colorare 

Að klippa tagliare 

Að teikna disegnare 

Að borða manigiare 

Að hlusta ascoltare 

Að þegja azzittire 

Að tala  parlare 

Að ganga camminare 

Að hlaupa  correre 
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Um stærðfræði: Sulla matematica: 

Samlagning – að leggja saman aggiunta 

Frádráttur – að draga frá  sottrazione 

Deiling – að deila divisione 

Margföldun – að margfalda moltiplicazione 

Samtals = totale 

hringur anello 

ferhyrningur quartetto 

þríhyrningur triangolo 

flestir piú 

fæstir Pochi 

stærstur maggiore 

minnstur meno 

stór grande 

lítill piccolo 

  

Hvernig gengur? Come va? 

Þú stendur þig vel! Stai andando bene! 

Þetta er gott hjá þér! Questo é buono per te! 

Þú þarft að vanda þig Devi stare attento 

Ekki flýta þér Non avere fretta 

Er allt í lagi? Stai bene? 

Hvernig líður þér í skólanum? Come ti senti a scuola? 

- Mér líður mjög vel - Mi sento molto bene 

- Mér líður vel - Mi sento bene 

- Það er allt í lagi - Va bene 

- Mér líður ekki vel - Non mi sento bene 

Finnur þú til einhvers staðar? Dove ti senti male ? 

- Í maganum - Nello stomaco 

- Í höfðinu - Nella testa 

- Í hálsinum - Nel collo 

Má ég hringja í mömmu og pabba? Posso chiamare mamma e papá? 

  

Í mötuneytinu: Nella mensa: 

mjólk latte 

vatn acqua 

fiskur pesce 

kjöt carne 

pasta pasta 

grænmeti verdura 

- Tómatur - pomodoro 

- gúrka - cetriolo 

- salat - insalata 

- gulrót - carota 

- kartöflur - patate 

ávextir frutta 

- epli - mela 

- appelsína - arancione 

- banani - banana 

- pera - pera 
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Súpa Zuppa 

hrísgrjón riso 

grautur porridge 

  

glas bicchiere 

diskur piatto 

gaffall forchetta 

hnífur coltello 

skeið cucchiaio 

  

Skóladót:  

skólataska cartella 

blýantur matita 

Litur/ litir Colore/colori 

strokleður gomma 

reglustika rigghello 

skæri forbici 

pennaveski astuccio 

lím colla 

penni penna 

stílabók quadermo 

blað foglio 

  

  

Vikudagarnir: Giorni della settimana 

sunnudagur domenica 

mánudagur lunedi 

þriðjudagur martedí 

miðvikudagur Mercoledí 

fimmtudagur giovedo 

föstudagur venerdí 

laugardagur sabato 

  

Fólkið í skólanum:  

  

kennari insegnante 

Stelpa / stelpur Ragazza / ragazze 

Strákur / strákar ragazzo / ragazzi 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


