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Útilegan 
- verkefni – 

                    
                        Valur                 mamma               pabbi                Lísa 
 

Farið af stað 
Hvað þýða orðin á þínu tungumáli? 

 
bls. 3  

komið/koma/summer_________________

útilega/ backpack ___________________ 

litla/lítll/little_________________________

bls. 4 

mikið/much_________________________

dót/things__________________________

allt/all______________________________

skottið/trunk________________________

tjald/tent___________________________   

svefnpoka/sleeping bag_______________

prímus/gas cooker___________________

mat/matur/food______________________
varla/hardly_________________________

pláss/space_________________________

bls. 5  

leggjum..af stað/head away____________

fyrst/first___________________________ 

verðum/verða/must__________________ 

kaupa/buy_________________________ 

bensín/petrol_______________________  

eigum/should_______________________

spyr/spyrja/ask______________________  

bls. 6 
kaupum/kaupa/buy___________________ 

ísinn/ís/ice cream____________________
mat/matur/food______________________

handa þeim/for them_________________   

Spurningar. bls. 3 

1. Hvað árstíð er?  

2. Hvaða dagur er? 

3. Hvernig er veðrið?  

4. Hver er búin í vinnu? 

5. Hvert ætla mamma, pabbi, Valur og Lísa að fara?  
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bls. 4 

6. Eru þau með mikið dót? 

7. Hvar er allt dótið núna? 

8. Hvaða dót eru þau með?  

9. Er varla pláss fyrri Lísu og Val í bílnum fyrri dóti? 
bls. 5 

10. Hvað þurfa þau að kaupa fyrst ?  

11. Hvert keyra þau? 
bls. 6 

12. Hvað kaupa þau á leiðinni?  

13. Hvað kaupir mamma handa þeim?  

 

                                                            Laugarvatn 
                           Hvað þýða orðin á þínu tungumáli? 

bls. 7 

aftur/again_________________________

nokkuð/ reasonably_________________ 

lengi/long time______________________

þá/then____________________________

komin/koma/arrive___________________

að/to______________________________

Laugarvatn/name of a place___________

þarna/ there________________________ 

spennandi/ exciting__________________

bls. 8 

nokkur/some_______________________ 

tjöld/tjald/tent_______________________ 

sér/sjá/see_________________________

nokkra/some_______________________ 
krakka/kids_________________________ 

bls. 8 frh 

þarna/there________________________ 

rólur/róla/swing_____________________ 

vill/vilja/want________________________ 

hjálpar/hjálpa/help___________________ 

bera/carry__________________________ 

dótið/dót/things_____________ ________  

úr/out of___________________________

bílnum/bíll/car_______________________  

bls. 9 
mikið/much_________________________ 

tjalda/camp_________________________

kann/kunna/know____________________
getur/can___________________________ 

samt/still___________________________ 

duglegur/hard-working________________

glaður/happy________________________  
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Spurningar bls. 7 

1. Keyra þau nokkuð lengi? 

2. Hvar ætla þau að tjalda? 
bls. 8 

3. Eru komin nokkur tjöld þarna? 

4. Hvað sér Valur? 

5. Hvað vill Lísa fara að gera? 

6. Hvað hjálpar Valur mömmu og pabba að gera? 
bls. 9 

7. Er mikið af dóti? 

8. Hvað gera þau svo? 

9. Kann Valur að tjalda? 

10. Hvað getur hann gert? 

11. Hvað segir pabbi við Val? 

12. Hver er glaður? 
bls. 10 

13. Finnst þeim allt skemmtilegt? 

14. Hvað gera þau þegar tjaldið er komið upp? 

15. Hvað gerir mamma á prímusnum? 

16. Hvað segir pabbi þegar þau eru búin að borða? 

bls. 10 

allt/all_____________________________

skemmtilegt/ interesting______________ 

Nú/now____________________________

laga til / tidy________________________

hitar/hita/warm up___________________

göngutúr/walk______________________

 bls. 11 
öll/all_____________________________
til í/ready for_______________________ 

skoða/view________________________ 
niður að/downwards_________________ 

bls. 11 frh 
svo/so____________________________ 
fallegt/beautiful_____________________
hérna/here_________________________

hægt/possible______________________ 
margt að gera/much to do_____________

bls. 12 
bát/bátur/boat_______________________

vatnið/lake__________________________
sund/swimming_____________________ 

á morgun/tomorrow__________________
bæði/both_________________________ 
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bls. 11 

17. Hvert fara þau í göngutúr? 

18. Hvað segir Valur í göngutúrnum? 

19. Er margt hægt að gera á Laugarvatni? 
bls. 12 

20. Er hægt að fara á bát út á Laugarvatn? 

22. Hvað ætlar fjölskyldan að gera á morgun? 

 

Sofið í tjaldi 
Hvað þýða orðin á þínu tungumáli? 

Spurningar bls. 13 
1. Hverjir eru lengi að sofna í tjaldinu? 

2. Af hverju vaknar Valur um nóttina? 

3. Hvernig er veðrið úti? 
bls. 14 

4. Er líka komið rok? 

5. Hristist tjaldið? 

bls. 13 

lengi/long time______________________

líka/also___________________________ 

hávaði/noise_______________________

mikil /much________________________

rigning/rain________________________ 

 bls. 14 
rok/storm_________________________ 
hristist/ shake______________________ 

hræddur/afraid______________________
niður að/downwards_________________

betra/better________________________

bls. 15 
loks/finally________________________ 
aftur/again________________________ 

margir/many_______________________ 

bls. 16 
lengi/for a long time_________________
upp úr/out of_______________________

vera lengur/stay longer_______________ 
á morgun/tomorrow__________________

bls. 17 
fá sér/have some____________________

út á/onto__________________________ 
ekki strax/not yet____________________

leggja mig/have a nap________________
mig langar strax/I want to go now_______

__________________________________ 
bls. 18 
verðið/verða/must____________________
að bíða/to wait______________________

smá stund/for a while________________ 
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6. Af hverju er Valur hræddur? 

7. Hver segir að Valur þurfi ekki að vera hræddur? 

8. Hvað segir mamma um veðrið á morgun? 
bls. 15 

9. Getur Valur sofnað aftur? 

10. Hvernig er veðrið þegar Valur vaknar aftur? 

11. Hvað gera þau eftir morgunmat? 
bls. 16 

12. Hvað gera Valur og Lísa lengi í lauginni? 

13. Hverjir vilja fara upp úr lauginni? 

14. Hverjir vilja ekki fara upp úr lauginni? 

15. Mega Valur og Lísa vera lengur í lauginni? 
bls. 17 

16. Hvað gera þau þegar þau fara í tjaldið? 

17. Vill pabbi koma strax út á vatnið? 

18. Hvað ætlar pabbi að gera? 

19. Hvað segir Valur við pabba? 
bls. 18 

20. Verða Valur og Lísa að bíða með að fara út á vatnið? 

21. Hvað segir pabbi að þau eigi að gera í smá stund? 

22. Hvað gera Valur og Lísa? 

 

Allir blautir 
Hvað þýða orðin á þínu tungumáli? 

bls. 19 

birtist/pop up______________________ 

hverjir/who________________________ 

stökkva/jump______________________ 

af stað /along______________________ 

á undan/ahead_____________________ 

líka/also___________________________ 

bls. 20 
þurfa/have to_______________________
björgunarvesti/ life jacket_____________ 

bátinn/bátur/boat____________________ 
árar/ár/ oar_________________________

rær/róa/row_________________________
færir sig/færa sig/move himself_________
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Spurningar bls. 19 

1. Hvað segir pabbi þegar hann birtist? 

2. Hverjir stökkva af stað og hlaupa á undan pabba? 

3. Kemur mamma líka með? 
bls. 20 

4. Hvað þurfa þau að klæða sig í? 

5. Hvert fara þau svo? 

6. Hvað gerir pabbi? 

7. Hvað á Valur að reyna? 

8. Færir Valur sig? 
bls. 21 
9. Hvað hefði Lísa ekki átt að gera? 

10. Hver fer að rugga mikið? 

11. Hvað kallar mamma til Lísu? 

12. Heyrir Lísa í henni? 

bls. 21 

líka/also__________________________ 

stendur/standa/stand________________ 

upp/up____________________________

færir/færa/move_____________________

aftur í /aft__________________________

rugga/rock_________________________

kyrr/still___________________________
kallar/kalla/shout____________________ 

bls. 22 
heldur áfram/move on________________

fer/fara/go__________________________
illa/bad____________________________ 
á hvolf/ upside down_________________

detta/fall___________________________
bóla-kaf/go under___________________

væla/cry___________________________
grunnt/grunnur/ shallow_______________

bls. 23 
rannblautur/dripping wet_____________ 
á móti/toward______________________ 

þurfa/have to_______________________
vaða/wade_________________________

í land /ashore______________________ 

horfir/horfa/stare____________________ 

bls. 24 
rennblaut/drippingwet________________
þurfa/have to_______________________ 

þurr/ dry___________________________
jæja/well___________________________
pylsur/hot dog______________________ 

bls. 25 
rosalega/ really______________________

svangur/hungry_____________________ 
ég líka/me to________________________

fljót/fljótur/early_____________________ 
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bls. 22 
13. Hvað kemur fyrir bátinn? 

14. Hvað kemur fyrir alla fjölskylduna? 

15. Er Lísa hrædd? 

16. Er vatnið grunnt? 
bls. 23 

17. Eru allir rennblautir? 

18. Hvað gerir maðurinn? 

19. Hvernig fara þau í land? 

20. Hver fer að hlæja? 
bls. 24 

21. Fara allir að hlæja? 

22. Hvað þurfa þau að gera? 

23. Eru þau með auka föt? 
bls. 25 

24. Hverjir eru við vatnið? 

25. Hvað finnst þeim fyndið? 

26. Hvað fá þau að borða? 
bls. 26 

27. Hverjir eru rosalega svangir? 

28. Hvað gerir mamma? 

29. Hverji eru fljótir að sofna um kvöldið? 

 

Síðasti dagurinn 
bls. 27 

1. Hvað vill pabbi gera eftir morgunmat? 

2. Hvað ætlar Valur að gera? 
bls. 28 

3. Hvað gera þau þegar þau eru búin að taka saman tjaldið? 

4. Hvert fer fjölskyldan áður en þau fara heim? 
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bls. 29 

5. Vilja Lísa og Valur koma aftur á Laugarvatn? 

6. Hvað fannst þeim gaman? 

 

Hvað er þetta? Skrifaðu svarið á línuna.  

 
____________________________               _________________________       

                 
 

_______________________                      ___________________     _____________ 

 

                    
       ____________________        __________________________   ______________ 
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