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Komdu og skoðaðu land og þjóð 
GLÓSU 

 
  nafnorð     
 

 greinir    
 

 sagnorð    
 

  persónufornafn 
 

 
# Grunnmynd í íslenskri 
orðabók 
# Basic form in Icelandic dictionary 

Ensk þýðing á 
grunnmynd 
orðsins 
English translation 
as you find in 
dictionary. 

Þitt tungumál 
Your language 

 
 bls. 4   

 Kári name (boy)  

 er #  vera to be  

 7 ára # ár year  
 Kári name (boy)  

 er #  vera to be  
 í in  

 flugvél airoplane  
Hann he  

 er #  vera to be  
 með with  

 pabba # pabbi father  
 og and  

 mömmu # mamma mother  
 Kári    

 horfir # horfa look  
 á  at  

 landið # land country  
 sitt his  
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 Ísland. Iceland  
Hann he  

 sér # sjá see  

 hús house  
 og and  

 bæi # bær. town  
Hann he  

 sér # sjá see  

 tún  aker  
 og and  

 skóg forrest  
 Kári   

 sér # sjá see  

 fjöll # fjall mountain  
 og and  

 dali # dalur valley  
Hann he  

 sér # sjá see  

 jökla # jökull glacier  
 og and  

 ár # á river  
    
 bls. 3   

 Á on  
 Íslandi Iceland  

 er # vera be  

 láglendi lowland  
 og  and  

 hálendi highland  

 Fólkið # fólk People  

 býr # búa live  
 á on  

 láglendi lowland  
Þar there  

 er # vera be  
 hægt possible  
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 að rækta to grow  

 grænmeti vegetable  

 tún aker  
 og  and  

 skóg forrest  
 Sums staðar som places  

 búa # búa live  
 margir # margur many  
 Þar there  

 er # vera be  

 þéttbýli town  
 Í  in  

 sveitum # sveit country side  

 búa live  
 fáir  few  
 á on  
 stóru # stór big  

 svæði. area  
 Þar there  

 er # vera be  

 dreyfbýli. country side  
 Á on  

 hálendinu # hálendi highland  

 er # vera be  

 veturinn # vetur winther  
 langur long  
 Á on  

 hálendinu # hálendi highland  

 eru # vera be  

 fjöll # fjall mountain  
 og and  

 jöklar # jökull glacier  
 en but  
 líka also  
 allskyns all sorts  

 plöntur # planta plant  
 og and  
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 dýr animal  
 Mörgum # margur many  

 finnst # finnast find  
 gaman plesant  

 að skoða  to look  

 hálendið # hálendi highland  
 Á on  

 hálendinu # hálendi highland  

 ræður # ráða rule  

 náttúran # náttúra nature  

 ríkjum # ríki everything  
 bls. 4   

 Kári name (name)  
 sér # sjá see  

 eldgos volcanic eruption  
Hann he  

 sér # sjá look  

 Heklu name (volcane)  

 gjósa erupt  

 Hekla name (volcane)  

 er # vera be  

 eldfjall volcane  
 Kári name (boy)  

 sér # sjá see   
 svartan # svartur black  

 reyk # reykur smoke  

 Hraunið # hraun lava  

 er # vera be  
 rautt # rauður read  

 Snjórinn # snjór snow  

 er # vera be  
 hvítur white  

 Himinninn # himinn sky  

 er # vera be  
 blár blue  
 Á on  
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 Íslandi Iceland  

 eru # vera be  
 mörg # margur many  

 eldfjöll # eldfjall volcane  
 bls. 5   

 Hnötturinn # hnöttur globe  

 heitir # heita name  

 Jörð earth  

 Skorpan # skorpa   
 á on  

 jörðinni # jörð earth  

 er # vera be  
 úr from  

 flekum # fleki plate  
 Inni í inside  

 Jörðinni # jörð earth  

 er # vera be  

 bráðið # bráð melt  

 grjót stone  
Það it  

 er # vera be  

 kallað # kalla call  

 kvika quick  
 Stundum sometime  

 kemur # að koma come  

 kvikan # kvika quick  
 upp á up to  

 jörðina # jörð earth  
 á milli between  

 flekanna # fleka plate  
 Þá  then  

 er # vera be  

 eldgos vulcanic 
eruption 

 

 Kvika quick  
 á on   
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 yfirborði # yfirborð surface  

 kólnar # kólna get cold  
 og and  

 storknar # storkna crust  
 og  and  

 verður # vera be  
 að to  

 hrauni # hraun. lava  
 Úr þannig in that way  

 hrauni # hraun lava  

 hefur # hafa have  

 Ísland Iceland  

 orðið # verða become  
 til   
 bls. 6   

 Kári   

 er # vera be  

 Íslendingur. Icelander  
Hann He  

 talar # tala talk  

 íslensku # íslenska Icelandic  

 Kári    

 eignast have  
 bráðum  soon  

 systur. sister  

 Pabbi  Dad  
 og  and  

 mamma mom  

 sækja  get  
hana her  

 til  útlanda. abroad  
 Á meðan While  

 er # vera be  

 Kári Kári  
 hjá  with  

 afa  granddad  
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 og  and  

 ömmu. grandmother  
 Seinna  Later  

 lærir # læra learn  
 litla  small  

 systir sister  

 að tala to talk  
 íslensku. Icelandic.  
 Þá Then  

 talar talk  
hún  she  

 við  to  

 pabba  dad  
 og  and  

 mömmu mom  
 eins og like  

 Kári. Kári  
Hún She  

 verður # verða become  

 Íslendingur Icelander  
 eins og like  

 Kári Kári  
 bls. 7   

 Einu sinni Once up on a 
time 

 

 átti # eiga have  
 enginn nobody  
 heima home  
 á  in  

 Íslandi. Iceland  

 Fólkið # Fólk People  

 sigldi # sigla sail  
 til  to  

 landsins # land country  
 frá  from  

 útlöndum. abroud  
 Fyrst First  
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 kom # koma come  
það  they  

 bara only  
 í  for  
 heimsókn visit  
 svo then  
 fór # fara start  

það it  
 að nema to settle  

 landið # land. land  
 Þá  Then  

 flutti # flytja move  

 fólkið  people  
 frá  from  
 öðrum another  

 löndum country  
 og and  

 settist að settle down  
 á in  

 Íslandi. Iceland  
 Það That  

 voru # vera become  

 landnemar # landnemi. immigrant  

 Fólk People  

 hefur # hafa has  
 alltaf always  

 ferðast  travel  
 til to  

 að skoða look at  

 heiminn # heimur. world  
 Oftast # oft Often  

 fer # fara go  
það it  

 aftur back  
 heim home  
 til to  
 sín. one self  
 Stundum Somtimes  
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 ákveður  # ákveða decide  
 fólk people  

 að flytja to move  
 til  to  
 annars another  

 lands # land country  
 og  and  

 setjast þar að settle there  
 bls. 8   

 Kári Kári  

 á # eiga have  

 frændur # frændi oncel  
 og   

 frænkur. niece  

 Frændi Oncel  

 Kára Kára  

 á # eiga have  
 heima home  
 í in  

 Afríku. Africa  
 Í In  

 Afríku Africa  

 skín # skína shine  

 sólin # sól sun  
 hátt # hár high  
 á in  

 himni. sky  
 Í In  
 Afríku Africa  

 er # vera be  
 heitt # heitur warm  
 alla every  

 daga. day  
 Á On   

 Íslandi Iceland  

 er # vera be  

 veturinn # vetur winter  
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 langur. long  

 Fólkið # Fólk People  

 er # vera be  
 líkt alike  
 þó though  

 löndin  #  land country  
 séu    
 ólík # ólíkur. unlike  
 Allir Everybody  

 þurfa need  

 að borða to eat  
 og and  

 drekka drink  
 Allir All  

 vilja want  

 eiga have  
 góða good  

 vini # vinur friend  
 bls. 9   

 Einu sinni fyrir once upon a time  
 langa long  
 langa long  
 langa long  
 löngu time ago   

 var # vera be  
 mjög very  
 fátt # fár few  

 fólk people  
 til exist  
 í in  

 heiminum # heimur. world  
 Þá Then  

 átti # eiga have  
 allt all  
 fólk  people  
 á on  

 jörðinni # jörð earth  
 heima home  
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 í in  

 Afríku Africa  
 Allir All  

 voru # vera be  
 með with  
 dökka # dökkur dark  

 húð. skin  
 Svo Then   

 fór # fara go  

 fólk people  
 að ferðast. to travel  

Það It  
 nam # nema settle  

 lönd # land country  
 um around   
 alla whole  

 jörð. earth  

 Sólin # Sól sun  

 skín # skína shine  
 minna  less  
 á  to  

 norðlæg  # norðlægur northern  

 lönd # land country  
 heldur en than  
 á on  

 Afríku. Africa  

 Fólk People  
 í in  
 norðlægum # norðlægur northern  

 löndum # land country  

 varð # verða become  
 ljóst light  
 á on  

 húð. skin  
 Allar  All  

 lífverur living creature  

 breytast  change  
 smátt little  
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 og by  
 smátt little  
 eftir by  

 staðnum # staður place  
 sem som  

þær they  
 eiga have  

 heima home  
 á. in  
 Það That  

 heitir # heita call  

 að aðlagast to adjust  
 bls. 10   

 Evrópa Europe  

 Asía Asia  
 og  and  

 Afríka Africa  

 eru # vera be  

 heimsálfur # heimsálfa. continent  

 Ísland Iceland  

 er # vera be  
 hluti part  
 af og  

 Evrópu. Europe.  

 Ísland Iceland  

 er # vera be  

 eyja  iceland  
 í in  

 hafi # haf. ocean  
 Við By  

 Íslands # Ísland Iceland  

 er # vera be  
 mikið # mikill lot  
 af of  

 fiski # fiskur. fish  
 Sumt # Sumur Some   

 er # vera be  
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 bara only  
 til avalible  

 í útlöndum # útlönd. abroad  
 Sumt # Sumur Some  

 er # vera be  
 bara only  
 til avalible  
 á on  

 Íslandi # Ísland. Iceland.  

 Íslendingar#Íslendingur Icelander  

 kaupa # kaupa buy  

 ávexti # ávöxtur fruit  

 Íslendingar#Íslendingur Icelander  

 veiða fish  
 og and  

 selja sell  

 fisk fish  
 bls. 11   

 Hitinn # hiti Heat  
 á on  

 jörðinni # jörð earth  

 kemur # koma come  
 frá from  

 sólinni # sól. sun.  
 Þar sem Where  

 sólin # sól sun  

 skín # skína shine  
 skært # skær bright  
 alla # allur all  

 daga # dagur day  

 er # vera be  
 alltaf always  

 heitt # heitur. warm  
 Í In   

 heitum # heitur warm  

 löndum # land country  

 vaxa grow  
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 plöntur # planta plant  
 og and   
 þar there  

 lifa live  

 dýr animals  
 sem who  

 þurfa need  

 hita # hiti. heat  
 Sumum # Sumur Some  

 plöntum # planta plant  
 og and  
 sumum some  

 dýrum # dýr animal  

 finnst # finnast find  
 gott # góður good  

 að hafa to have  
 kalt # kaldur. cold  

Þau  They  
 vilja  want  

 hafa have  

 veturinn # vetur winter  
 og and  

 finnst # finnast  find  
 gott good  

 að búa to live  
 á on  

 Íslandi. Iceland.  

 Fólk People  

 getur # geta be able to  

 búið # búa live  
 um around  
 alla all  

 jörð earth  
Það It  

 getur # geta be able to  

 búið # búa til make  

 föt  clothes  
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 og and  
 hús house  

 til to  

 að  skýla shelt  
sér one self  

 ef if  
því it  

 er # vera be  
 of to  
 heitt # heitur hot  
 eða or  
 of to  
 kalt # kaldur. cold  

 Fólk People  

 getur # geta be able to  
 líka also  

 flutt # flytja move  

 mat # matur food  
 og and   

 hluti # hlutur thing  
 á milli between  

 landa # land country  
 og and  

 heimsálfa continent  
 bls. 12   

 Kári Kári  

 er # vera be  
 í in   

 strætó. bus.  
Hann He  

 skoðar # skoða look around  

 Reykjavík Reykjavík  

 Kári Kári  

 sér # sjá see  
 mörg # margur many  
 stór  big  

 hús. house.  
Hann He  
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 gengur # ganga walk  
 um through  

 Aðalstræti. Aðalstræti. street 
name 

 

Hann He  

 sér # sjá see  

 Suðurgötu Suðurgötu street 
name 

 

 og and  

 Vesturgötu Vesturgötu. 
streetname 

 

 Kári Kári  

 gengur # ganga walk  
 eftir through  

 Austurstræti. Austurstræti. str. 
name 

 

Hann  He  
 sér # sjá  see  

 stjórnarráðið#stjórnarráð government 
building 

 

 í Reykjavík of Reykjavík  

 er # vera be  

 höfuðborg capital   

 Íslands # Ísland of Iceland.  
 bls. 13   

 Hópar # Hópur Group  

 þurfa need  

 reglur # regla rule  
 til to   

 að fara eftir. follow.  
 Á In  

 Alþingi Parlament  

 eru # vera  be  

 samin # semja made  
 íslensk icelandic  

 lög. law.  
 Íslenska  Icelandic  

 þjóðin # þjóð nation  

 kýs # kjósa vote  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Anna Guðrún Júlíusdóttir 2003 

 17 

 fólk people  
 á to  

 Alþingi. Parlament.  
 Allir # Allur Everybody  
 á in  

 Íslandi Iceland  

 verða   have  

 að fara to go  
 eftir adhere  
 íslenskum icelandic   

 lögum # lög. law.  

 Alþingismenn  Parlament member  

 velja choose  

 ríkisstjórn. government.  

 Ríkisstjórnin#Ríkisstjórn Government  

 vinnur # vinna work  
 í in  

 stjórnarráðinu#stjórnarráð parlament  
 og and  

 stjórnar # stjórna rule  

 landinu # land. country.  
 Í In  

 ríkisstjórn parlament  

 eru # vera be  

 ráðherrar # ráðherra. minister.  

 Fyrirliði  Leader  

 ríkisstjórnar # ríkisstjórn of parlament  

 er # vera be  

 kallaður # kalla call  

 forsætisráðherra prime minister.  
 bls. 14   

 Það It  
 er # vera be  

 17. júní June 17.  

 Kári Kári  

 er # vera be  
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 í in  

 bænum # bær town  
 með with  

 afa grandpa  
 og and  

 ömmu. grandma.  

 Amma Grandmother  

 er # vera be  
 í in  

 þjóðbúningi#þjóðbúningur. national 
costume. 

 

Hún She  
 er # vera be  

 með with  

 skotthúfu # skotthúfa   

 Kári Kári  

 sér # sjá see  
 marga # margur many  

 fána # fáni. flag.  
 Íslenski # Íslenskur Icelandic  

 fáninn # fáni  flag  

 er # vera be  
 blár  blue  
 hvítur white  
 og and  
 rauður. read.  

 Kári Kári  

 sér # sjá see  

 forsetann # forseti. president.  
Hann He  

 hlustar # hlusta listen  
 á to   

 þjóðsönginn#þjóðsöngur national sang  

 Kári Kári  

 sér # sjá see  

 styttur # stytta statue  
 af of  
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 Jóni # Jón Jón  
 Sigurðssyni#Sigurðsson Sigurðsson.  
 bls. 15   

 Þjóðbúningar#Þjóðbúningur National 
costume 

 

 eru # vera be  

 föt clothes  
 lík # líkur alike  
 þeim those  

 fötum # föt clothes  
 sem som  

 fólk people  

 var # vera be  
 í in  
 fyrir  for  
 langa lang  
 löngu. time ago.  
 Þá Then  

 var # vera be  
 lítið # lítill little  

 flutt # flytja transportation  
 af of  

 vörum # vara goods  
 til to  

 Íslands. # Ísland. Iceland.  
 Næstum Almost  
 öll # allur all  

 föt clothes  

 voru # vera be  
 búin til made  
 úr from  

 ull whool  
 af from  

 íslenskum # íslenskur icelandic  

 kindum # kind. sheep.  

 Fötin # Föt Chlothes  

 breyttust # breytast change  
 þegar when  
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 farið # fara start  

 var # vera be  

 að flytja to move  
þau them  

 til to  

 Íslands Iceland  
 frá from  

 útlöndum. abroad.  

 Þjóðlög # Þjóðlag National song  

 eru # vera be  

 söngvar # söngur song  
 sem som  

 hafa # hefur have  

 verið til  # vera til  exist  
 lengi. long.  
 Enginn Noone  

 veit # vita know  
 hver  who  

 bjó # búa til made  
þau them.  

 (til)   

 Fullorðið grown up  

 fólk people  

 kenndi # kenna teach  

 krökkum # krakki kid  

 söngvana # söngur. the song.  
 Þegar When  

 krakkarnir # krakki kid  

 voru # vera be  

 fullorðnir  grown up  

 kenndu # kenna teach  
þeir they  

 sínum  one self  

 krökkum # krakki kid  

 lögin # lag song  
 og and  
 þannig so   
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 koll af kolli. on and on.  

 Þjóðsögur # Þjóðsaga Folk Tale  

 hafa have  

 orðið # verða become  
 til created  
 á in   
 sama same  
 hátt. way.  
 Margar # Margur Many  
 íslenskar # íslenskur icelandic  

 þjóðsögur # þjóðsaga folk tale  

 eru # vera be  
 um about  

 tröll troll  
 og and  
 aðrar other  
 skrýtnar # skrítinn wird  

 verur # vera. creature.  
 bls. 16   

 Jón Sigurðsson Jón Sigurðsson  

 fæddist # fæðast born  

 17. júní June 17.   
 1811 Year 1811.  
 Þess vegna Therefore  

 er # vera be  

 17. júní June 17.   

 þjóðhátíðardagur national day  

 Íslendinga#Íslendingur Icelander  
 Einu sinni Once  

 voru # vera be  

 Íslendingar#Íslendingur Icelander  
 ekki not  

 sjálfstæð # sjálfstæður indipendent  

 þjóð. nation.  
 Núna Now  

 eru # vera be  

 Íslendingar#Íslendingur Icelander  
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 sjálfstæð#sjálfstæður indipendent  

 þjóð. nation.  
 Á On  

 Íslandi # Ísland Iceland  

 er # vera be  
 ekki not  

 kóngur king  
 heldur but  

 forseti. president.  

 Íslendingar#Íslendingur Icelander  

 kjósa vote  

 forsetann # forseti. president.  
 Fyrsti First  

 forsetinn # forseti president  

 hét # heita name  

 Sveinn Björnsson. Sveinn Björnsson.  
Hann He  

 varð # verða become  

 forseti president  

 árið # ár year  
 1944 1944.  
 bls. 17   

 Einu sinni fyrir Once upon a time  
 langa long  
 langa long  
 löngu ago  

 ætlaði # ætla intend  
 útlendur foreign  

 kóngur king  

 að senda to send  

 her army  
 til to  

 Íslands. Iceland.  
Hann He  

 bað # biðja ask  

 galdramann#galdramaður magician  

 að fara to go  
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 á undan ahead of   
 og and  

 njósna spy  
 á on  

 landinu. country.  

 Galdramaðurinn Magician  

 breytti # breyta change  
 sér himself  
 í to  

 hval whale  
 og and  

 synti # synda swim  

 norður north  
 til to   

 Íslands. Iceland.  
 Þegar When  

hann he  
 kom # koma come  

 að to  

 landinu country  

 sá # sjá see  
hann he  

 að that  
 öll # allur all  

 fjöll # fjall mountain  
 og and  

 hólar # hóll hill  

 voru # vera become  
 full # fullur full  
 af with  

 landvættum#landvættur landwight  
 sumum # sumur some  
 stórum # stór big  
 en but  
 öðrum # aðrir others  
 smáum # smár. small.  
 Stærstu # Stór Big  

 landvættirnir#landvættur landwight  
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 voru # vera be  

 dreki dragon  

 fugl bird  
 og and  

 naut bull  
 og and  

 risi. giant.  

 Landvættirnir Landwight  

 
komu í veg fyrir#koma í veg fyrir prevent  

 að that  

 
galdramaðurinn#galdramaður magican  

 kæmist # komast reach  
 í to  
 land land  
 á on   

 Íslandi. Iceland.  

 
galdramaðurinn#galdramaður Magican  

 varð # verða become  

 að gefast upp to give up  
 Þegar  When  

hann he  

 sagði # segja say  

 kónginum#kóngur king  
 frá from  

 ferð trip  
 sinni his  

 hætti # hætta stop  

 kóngurinn # kóngur king  
 við to  

 að ráðast á to attack  

 Íslands. # Ísland. Iceland.  

 Mynd  Picture  
 af of  

 landvættunum#landvættur landwight  

 er # vera be  
 í on  

 skjaldamerki   
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 Íslands # Ísland Iceland  
 og and  
 á on  
 sumum # sumur some  

 peningum # peningar money  
 bls. 18   

nf Þingvellir place of the old 
parlament in 
Iceland 

 

þf Þingvelli   
þgf Þingvöllum   
ef Þingvalla   
 ******************   
nf sprunga track  
þf sprungu   
þgf sprungu   
ef sprungu   
 *******************   
nf jarðskjálfti earthquake  
þf jarðskjálfta   
þgf jarðskjálfta   
ef jarðskjálfta   
 *****************   
nf þjóðgarður national park  
þf þjóðgarð   
þgf þjóðgarði   
ef þjóðgarðs   
 ******************   

 breyta change  

 náttúrunni nature  
 lítið little  
 hægt er possible  
 bls. 19 

 
Nú skaltu halda 
áfram að gera 
glósur á sama hátt. 
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