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Tímatal, verkefni 1,  
Skoðið þessa klukku.  
Lesið orðin og tölurnar, til að læra á klukkuna á íslensku. 
                                  Klukka 

 
 

 
A. Klukkan er sjö  
     mínútur yfir níu 
 
B. Klukkan er hálf þrjú 
 
C. Klukkan er átta 
    mínútur yfir sjö.  

    

 

 

D. Klukkuna vantar átta 
    mínútur í tíu. 
 
E. Klukkan er þrjú. 
 
F. Klukkan er korter  
     yfir tólf. 
 
G. Klukkan er fimm.. 
 
H. Klukkan er fjórar  
    mínútur yfir sjö. 
 
I. Klukkuna vantar tíu 
    mínútur í tvö. 
 
J. Klukkuna vantar  
      korter í sex. 
 
 

 

 
 

 

 
 

    
 

K. Klukkan er tíu  
      mínútur yfir tíu. 

 
 
 
Tímatal, verkefni 2. 

G
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Bættu upplýsingum sem vantar inn á töfluna. 
 
Myndrænt  Stafrænt Hvað er klukkan? 

 
 

Hún er eitt. 
Hún er 1:00. 
 

 
 Hún er korter yfir sjö. 

Hún er sjö fimmtán. 

 

 
Hún er korter í sjö.  
Hún er sex fjörutíu og 
fimm. 

 
 ---------------------------------------

 
--------------------------------------- 

 
 ---------------------------------------

 
Hún er 2.55 

 
 ---------------------------------------

Hún er korter í eitt 

 
 ---------------------------------------

 
--------------------------------------- 

 
 ---------------------------------------

 
--------------------------------------- 

 
 

---------------------------------------
 
Hún er  3.20 
 

 
 ---------------------------------------

Hún er tíu þrjátíu 

 
 

Hún er fimmtán mínútur 
yfir átta. 
 
Hún er átta fimmtán 
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Tímatal, verkefni 3. 
 
Hvað er klukkan? Skrifaðu svarið. 
 

 
Klukkan er  hálf 

fjögur 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 



Anna Guðrún Júlíusdóttir 2004. 

 4

Tímatal, verkefni 4. 
 
Hvað er klukkan? Teiknaðu vísana á klukkuna 

 
Klukkan er 

tuttugu og fimm 
mínútur yfir 

fjögur 

Klukkan er tíu 
mínútur yfir eitt 

Klukkan er korter 
í sex 

Klukkan er 20 
mínútur í sjö 

 
Klukkan er fimm 
mínútur yfir sjö 

Klukkan er fimm 
mínútur yfir níu 

Klukkan er 
tuttugu mínútur 

yfir fimm 

Klukkan er fimm 
mínútur í sex  

 
Klukkan er 

tuttugu og fimm 
mínútur yfir níu  

Klukkan er tíu 
mínútur yfir þrú Klukkan er níu 

Klukkan er 
fimmtán mínútur 

í ellefu  

 
Klukkan er tíu 
mínútur í 11 

 

Klukkan er fimm 
mínútur í eitt 

Klukkan er 
tuttugu og fimm 

mínútur yfir 
fjögur 

Klukkan er 
tuttugu mínútur 

yfir fjögur 
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Tímatal, verkefni 5. 
 
Tengið saman tíma í orðum og tíma í tölum: 
 

Hvað er klukkan? 
Hún er eitt       Hún er 9.15 
Hún er korter yfir tvö    Hún er 6.45 
Hún er korter yfir þrjú    Hún er 1.00 
Hún er hálf fimm     Hún er 3.15 
Hún er hálf sex     Hún er 2.15 
Hún er korter í sex     Hún er 9.45 
Hún er korter í sjö     Hún er 8.00 
Hún er korter í átta     Hún er 5.30 
Hún er átta       Hún er 7.45 
Hún er korter yfir níu    Hún er 4.30 
Hún er korter í tíu      Hún er 5.45 
 

Tengdu saman. 
Hún er korter yfir níu     Hún er tvö fimmtán  
Hún er  korter í tíu     Hún er þrjú fimmtán 
Hún er hálf fjögur     Hún er fimm þrjátíu 
Hún er korter í sex     Hún er níu fimmtán 
Hún er hálf fimm     Hún er níu fjörutíu og fimm 
Hún er korter yfir þrjú    Hún er fimm fjörutíu og fimm 

Hún er korter yfir tvö    Hún er sex fjörutíu og fimm 
Hún er korter í sjö     Hún er fjögur þrjátíu 
Hún er  korter í eitt     Hún er sjö fjörutíu og fimm 
 

Skrifaðu tímann í orðum 
Hún er 1.35 _____________________________________________________________ 
Hún er 10.15    _____________________________________________________________ 
Hún er 3.00      _____________________________________________________________ 
Hún er 5.10      _____________________________________________________________ 
Hún er 4.45 _____________________________________________________________ 
Hún er 8.00 _____________________________________________________________ 
Hún er 6.30 _____________________________________________________________ 
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Tímatal, verkefni 6. 
Tengdu tölur og orð 
 
korter yfir eitt 1.15 
korter í tvö 3.55 
hálf tvö 4.25 
fimm mínútur í fjögur 2.30 
fimm mínútur yfir fjögur 4.05 
tuttugu mínútur í fjögur 1.45 
tuttugu og fimm mínútur í fjögur 1.50 
tuttugu mínútur í fjögur 4.40 
fimm mínútur yfir eitt 1.05 
tíu mínútur í tvö 3.35 
  
Skrifaðu hvað klukkan er.   

9:03 f.h. Hún er þrjár mínútur yfir níu 

7:00 e.h. Hún er sjö um kvöldið 

2:45 e.m.  

6:30 f.h.  

5:00 e.h.   

4:10 e.h.  

1:15 e.h.  

11:30 f.h.  

8:17 e.h.  

f.h. = fyrir hádegi       e.h. = eftir hádegi  e.m. = eftir miðnætti 
Skrifaðu spurningu og svar um hvað klukkan er. Teiknaðu vísana þar sem þá 

vantar. 
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Tímatal, verkefni 7. 
 
Flettu orðunum upp í orðabók. Skrifaðu þýðingu á orðinu á þínu 
tungumáli. 
íslenska enska þitt tungumál 

alltaf always  

oftast usually  

oft often  

stundum somtimes  

aldrei never  

seint late  

snemma early  

á réttum tíma on time  

 
 
Skrifið átta (8)  sannar (true) setningar um ykkur sjálf (yourself). Notið orðin í 
kassanum hér fyrir neðan. Skrifið í stílabókina. 
Dæmi: I usually eat brekfast in the morning. 

Ég 

borða... 
horfi... 
fer... 
stunda.. 
fer... 
læri... 
drekk... 
fer... 

alltaf 
oftast 
oft 
stundum 
aldrei 

morgunmat á morgnana 
á sjónvarp eftir skólann 
í skólann í miðvikudögum 
íþróttir um helgar 
í búðir með vinum mínum 
mikið (study hard) 
gos 
í sund á föstudögum 

 
 
Skrifið átta sannar setningar um ykkur sjálf. Notið orðin í kassanum hér fyrir neðan. 
Skrifið í stílabókina. 
Dæmi: Ég fer alltaf á réttum tíma í mat. 
 

Ég    fer 

alltaf 

oftast 

oft 

stundum 

aldrei 

snemma 
seint 
á réttum tíma 

í kvöldmat 
í tíma 
í skólann 
í íslensku 
í stærðfræði 
í strætó 
í íþróttir 
í _______________ 
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Tímatal, verkefni 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mánuðirnir 
1   janúar         - 31 dagur 

2   febrúar        - 28 eða 29 dagar 

3   mars           - 31 dagur 

4   apríl            - 30 dagar 

5   maí             - 31 dagur 

6   júní             - 30 dagar 

7   júlí              - 31 dagur 

8   ágúst          - 31 dagur 

9   september  - 30 dagar 

10 október       - 31 dagur 

11 nóvember   - 30 dagar 

12 desember   - 31 dagur 

 

Það eru 12 mánuðir í árinu. 

Það eru 52 vikur í árinu. 

Það eru 365 dagar í einu ári, í hlaupári eru 366 dagar. 

Það eru 30 eða 31 dagur í einum mánuði. 

Það eru 28 dagar í febrúar, í hlaupári eru 29 dagar í febrúar. 

Það eru sjö dagar í einni viku. 

Tvær vikur eru kallaðar hálfur mánuður 

Laugardagur og sunnudagur eru kallaðir helgi 
Mánudagur, þriðjudagur, miðvikudagur, fimmtudagur og 

föstudagur eru kallaðir virkir dagar. 

Svaraðu þessum spurningum 
Hvaða dagur er í dag?  Í dag_______________________________________________     
Hvaða dagur er á morgun? ________________________________________________ 
Hvaða mánuður er? ______________________________________________________ 
Hvaða ár er? ____________________________________________________________ 
Hvað eru margir mánuðir í einu ári? _________________________________________ 
Hve margir mánuðir hafa 31 dag? __________________________________________ 
Hvaða dagar eru helgi? _____________________________________________________ 
Hvað eru margar vikur í hálfum mánuði?______________________________________ 
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Tímatal, verkefni 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hægt er að segja og skrifa dagsetningar á mismunandi vegu. 
                  

                  23. nóvember 1998 

 
MÁNAÐARDAGUR   MÁNUÐUR              ÁR 

 

                              Þú segir:  

            Tuttugasti og þriðji nóvember,  

           Nítján hundruð níutíu og átta 

 

                            

                      23 / 11 / 1998 

 
MÁNAÐARDAGUR   MÁNUÐUR              ÁR 

 

                              Þú segir:  

            Tuttugasti og þriðji ellefti,  

           Nítján hundruð níutíu og átta 

 

 
                  

                  14. mars 2005 

 
MÁNAÐARDAGUR   MÁNUÐUR              ÁR 

 

                              Þú segir:  

                        fjórtándi mars,  

                  tvö þúsund og fimm 

 

                            

                      14 / 03 / 2005 

 
MÁNAÐARDAGUR   MÁNUÐUR              ÁR 

 

                              Þú segir:  

                       fjórtándi, þriðji  

                tvö þúsund og fimm 

 

Lærið: 

fyrsti, annar, þriðji, fjórði, fimmti, sjötti, sjöundi, áttundi, níundi, tíundi, 

ellefti, tólfti, þrettándi, fjórtándi, fimmtándi, sextándi, sautjándi, nítjándi, 

tuttugasti, tuttugasti og fyrsti,.........þrítugasti og fyrsti,........ 
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Tímatal, verkefni 10. 
Skrifið mánuðina í réttri röð. Skrifið einnig raðtölurnar inn.  

 
Mánuður 

 
Raðtölur 

1 janúar fyrsti 

2   
3   
4   
5 maí  
6   
7   
8   
9   
10  tíundi 
11   
12   

 
Tengdu dagsetningarnar: 

  15. ágúst 1967    27/9/99 

         29. október 2004             29/10/04 

          8. mars 2001    17/5/2002 

  27. september 1999   15/8/1967 

  23. apríl 1984    30/11/78 

  17. maí 2002    26/1/1788 

  30. júní 1955    14/7/1896 

  14. júlí 1896    8/3/2001 

  26. janúar 1788   30/6/55 

  30. nóvember 1978   23/4/84 
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Tímatal, verkefni 11. 
Skrifið dagsetningarnar með tölum.  

14. febrúar 1966          14/2/1966 

1. janúar 2000    _____/_____/_______ 

9. september 1999   _____/_____/_______ 

23. apríl 1564    _____/_____/_______ 

13. desember 2004   _____/_____/_______ 

31. október 1994    _____/_____/_______ 

23. ágúst 1843    _____/_____/_______ 

6. júní 1944    _____/_____/_______ 

24. nóvember 2041   _____/_____/_______ 

22. maí 1702    _____/_____/_______ 

18. júlí 2002    _____/_____/_______ 

29. mars 1951    _____/_____/_______ 

 
Skrifið dagsetningarnar með orðum.  

17/4/1997     _____17. apríl 1997___ 

1/12/1957  _________________________________ 

15/8/2003  _________________________________ 

1/1/1901  _________________________________ 

14/6/1693  _________________________________ 

27/4/1812  _________________________________ 

16/9/1987  _________________________________ 

10/3/1996  _________________________________ 

6/7/2000            _________________________________ 

29/11/1951  _________________________________ 
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Tímatal, verkefni 12. 
                                       Dagar vikunnar: 
mánudagur, þriðjudagur, miðvikudagur, fimmtudagur, föstudagur, laugardagur, sunnudagur 

 

Munið að dagarnir eru skrifaðir með litlum staf: febrúar, mánudagur 

 

Svarið spurningunum með heilli setningu.  
1 Hvaða dagur kemur á eftir fimmtudegi? 

_Á eftir fimmtudegi_kemur föstudagur._______________________________ 

2 Hvaða dagur er síðasti dagur vikunnar? 

Síðasti dagur vikunnar er__________________________________________ 

3 Hvaða mánuður kemur á eftir september? 

______________________________________________________________ 

4 Hvaða dagur kemur á eftir sunnudegi? 

______________________________________________________________ 

5 Hvaða dagur kemur á eftir þriðjudegi? 

______________________________________________________________ 

6 Hvaða mánuður kemur á eftir apríl? 

______________________________________________________________ 

7 Hvað kemur á undan fimmtudegi? 

______________________________________________________________ 

8 Hvað kemur á undan júlí? 

______________________________________________________________ 

9 Hvað kemur á eftir föstudegi? 

______________________________________________________________ 

10 Hvaða mánuður kemur á undan febrúar? 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 



Anna Guðrún Júlíusdóttir 2004. 

 13

Tímatal, verkefni 13. 
Þú segir:  

Hvað er klukkan? 

EÐA 
Geturðu sagt mér hvað klukkan er? 
 
Þú svarar:  

Klukkuna / Hana vantar korter í fimm? 

EÐA 

Klukkan / Hún er korter í fimm.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sagnir  
Lærið þessar sagnir utan að (by heart) 
 

 

  
             Fara 
nútíð 
ég fer           við förum      
þú ferð        þið farið 
hún fer        þær fara 
hann fer      þeir fara 
það fer         þau fara 
þátíð 
ég fór          við fórum        
þú fórst       þið fóruð 
hún fór        þær fóru 
hann fór      þeir fóru 
það fór        þau fóru 

 

Muna að læra utanbókar (learn by heart) 

 

Klukkan er tíu 

Við erum í skólanum 

Við vorum í skólanum 

Ég er fljót að lesa 

Ég var fljót að lesa 

Þær voru alltaf fljótar 

Þeir eru alltaf fljótir 

Þú ert sein 

Þú varst  seinn 

 
            Vera 
nútíð 
ég er    við erum         
þú ert     þið eruð 
hann er  þeir eru 
hún er    þær eru 
það er    þau eru 
þátíð 
ég var      við vorum     
þú varst    þið voruð 
hann var   þeir voru 
hún var     þær voru 
það var     þau voru 
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Lærið þessar sagnir utan að (by heart) 
Muna að læra utanbókar (learn by heart) 

 
 
Þið byrjið klukkan átta í skólanum 

Ég byrjaði klukkan átta í gær 

Þið byrjið að lesa í kvöld 

Við byrjum í dag 

Þið byrjið klukkan tólf 

Hann byrjaði að skrifa 

Þau byrjuðu í síðustu viku 

Þær byrja í skólanum á morgun 

 
 

 
            byrja 
ég byrja       við byrjum 
þú byrjar      þið byrjið 
hann byrjar  þeir byrja 
hún byrjar    þær byrja 
það byrjar    þau byrja 
 
ég byrjaði     við byrjuðum 
þú byrjaðir    þið byrjuðuð 
hann byrjaði  þeir byrjuðu 
hún byrjaði    þær byrjuðu 
það byrjaði    þau byrjuðu 

 
 
 
 
 
 
Lærið þessar sagnir utan að (by heart) 
 

Við hættum klukkan átta 

Ég hætti að lesa 

Þeir hættu klukkan hálf fimm 

Þú hættir aldrei 

Við hættum seint 

Hann hættir ekki. 

Þær hætta ekki 

Hann hættir að tala 

 
 

        hætta 
ég hætti      við hættum    nútíð 
þú hættir     þið hættið 
hann hættir  þeir hætta 
hún hættir    þær hætta 
það hættir    þau hætta 
 
ég hætti      við hættum     þátíð 
þú hættir     þið hættuð 
hann hætti   þeir hættu 
hún hætti     þær hættu 
það hætti     þau hættu 
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            klára 
ég klára       við klárum    nútíð 
þú klárar      þið klárið 
hann klárar  þeir klára 
hún klárar    þær klára 
það klárar    þau klára 
 
ég kláraði       við kláruðum     þátíð 
þú kláraðir      þið kláruðuð 
hann kláraði   þeir kláruðu 
hún kláraði     þær kláruðu 
það kláraði     þau kláruðu 

Muna að læra utanbókar (learn by heart) 

 
 

 
                 ljúka 
ég lýk          við ljúkum     nútíð 
þú lýkur      þið ljúkið 
hann lýkur  þeir ljúka 
hún lýkur    þær ljúka 
það lýkur    þau ljúka 
 
ég lauk       við lukum     þátíð 
þú laukst    þið lukuð 
hann lauk   þeir luku 
hún lauk     þær luku 
það lauk     þau luku 

 
 
 
 

 
Verkefni sagnir 1 (fara)  
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Nútíð 

(fara) Ég ____________ í bíó klukkan tíu. 

(fara) Þú ____________ heim klukkan fimm. 

(fara) Hann ____________ heim með strætó. 

(fara) Við ____________ út í frímínútur klukkan hálf tíu.  

(fara) Þið ____________ í sund næsta fimmtudag. 

(fara) Þeir ____________ ekki í skólann í dag. 

 

Þátíð 

(fara) Hún ____________ snemma heim. 

(fara) Þeir ____________ tímanlega í íþróttir. 

(fara) Við ____________ fljótt heim. 

(fara) Þær ____________ í sund um helgina. 

(fara) Hann ____________ til Póllands í gærkvöldi. 

(fara) Þið ____________ áður en klukkan var tíu. 
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Verkefni sagnir 2 (vera)  
 

Nútíð 

(vera) Þú  ____________ í skólanum. 

(vera) Þær ____________ ekki í skólanum. 

(vera) Hann ____________ frá Vietnam. 

(vera) Við ____________ úti í frímínútum.  

(vera) Þið ____________ í sundi. 

(vera) Þeir ____________ ekki í skólanum í dag. 

 

Þátíð 

(vera) Hún _____________ fljót að læra heima. 

(vera) Þeir ____________ oft út í fótbolta. 

(vera) Við ____________ oft að tala saman. 

(vera) Þær ____________ að tala saman. 

(vera) Hann ____________ í Tælandi í viku. 

(vera) Þið ____________ í Nepal í hálfan mánuð. 
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Verkefni sagnir 3 (hætta)  
 
 

Nútíð 

(hætta) Ég  ____________ að lesa 

(hætta) Þeir ____________ klukkan hálf fimm 

(hætta) Þú  ____________ aldrei 

(hætta) Við  ____________  seint 

(hætta) Hann  ____________  ekki. 

(hætta) Þær  ____________  ekki 

(hætta) Hann ____________ að tala 

 

Þátíð 

 

(hætta) Þú  ____________ í skólanum. 

(hætta) Þær ____________ ekki í skólanum. 

(hætta) Hann ____________ frá Vietnam. 

(hætta) Við ____________ úti í frímínútum.  

(hætta) Þið ____________ í sundi. 

(hætta) Þeir ____________ ekki í skólanum í dag. 
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Verkefni sagnir 4 (byrja)  
 

Nútíð 

(byrja) Þið  ____________  klukkan átta í skólanum. 

(byrja) Þeir ____________ klukkan hálf fimm. 

(byrja) Þið ____________  að lesa í kvöld klukkan hálf tíu. 

(byrja) Við  ____________  næsta laugardag. 

(byrja) Hann  ____________  alltaf að læra klukkan fjögur. 

(byrja) Hún  ____________  ekki í dag. 

(byrja) Hann ____________ að tala 

 

Þátíð 

(byrja) Ég ____________ klukkan átta í gær 

(byrja) Við ____________ í skólanum síðasta þriðjudag. 

(byrja) Þið ____________ um síðustu helgi. 

(byrja) Hann____________að skrifa um Víetnam 

(byrja) Þau____________í síðustu viku. 

(byrja) Þær ____________ í skólanum á í síðasta mánuði. 
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Verkefni sagnir 5 (klára)  
 
Skrifið 4 setningar með sögninni að klára. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verkefni sagnir 6 (ljúka)  
 

Skrifið 4 setningar með sögninni að ljúka. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 


