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Litla skrímslið 
Eftir Þorgrím Þráinsson 

Íslenska sem annað tungumál 
 
 
Hvað er bókin margar blaðsíður (bls.) ?  
 
_____________________ 
 
Hver er höfundur bókarinnar? 

_____________________________ 

Hver teiknaði myndirnar? 

________________________________ 

 

Hver er  aðalpersónan?____________________ 

 

Hvað heita krakkarnir? ______________________ 
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bls. 1 

Skrifaðu í nafnorðabók: pabbi, Kolfinna, 
skrímsli. 
 

Nú skaltu búa til lýsingarorðabók.  Þú skaltu 
skipta henni í 3 kafla:  kvenkyn (stelpa), 
karlkyn (strákur) og hvorugkyn (ekki stelpa 
og ekki strákur). 
Skrifaðu í lýsingarorðabók: 
 

  undrandi    undrandi     undrandi 
 glaður  glöð     glatt 
 ánægður  ánægð    ánægt 
 reiður  reið     reitt 

      leiður  leið     leitt 
 sár   sár     sárt 
 hissa  hissa    hissa 
 vondur  vond    vont 
 dapur  döpur    dapurt 

 
Konan er ___________(ánægður) af því að  
barnið er ekki ____________(dapur).  Barnið 
er svolítið ________________(sár) en verður 
fljótt aftur _________________ (glaður) því 
að nammið er ekki búið.  Pabbi verður nú  
______________ (undrandi) á því að barnið 
er búið að borða svona mikið.  Mamma er  
____________ (ánægður) og ___________  
(glaður) því nú er pabbi búinn að taka til í  
öllu húsinu.  Pabbi er nú svolítið __________  
(sár)  því nú eru fréttirnar í sjónvarpinu 
búnar. 
Samheiti: 
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Finndu í orðabók: 
 
undrandi = ___________ 

glaður = _____________ 

hissa = ______________ 

leiður = ______________ 

 

Andheiti: 

glaður er ekki sama og ____________ 
 
reiður  er ekki sama og ____________ 
 
 

Skrifaðu í sagnorðabók: 

v Að vera   
í nt.(nútíð), í dag 
ég er   við erum 
Þú ert   þið eruð 
hann er    þeir eru 
hún er   þær eru 
það er   þau eru 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 4 

Að vera  
í þt.(þátíð), í gær 
ég var   við vorum 
þú varst   þið voruð 
hann var   þeir voru 
hún  var  þær voru 
það var   þau voru 
 
 
 
Í DAG: 
Eg  ____________ (að vera) heima í dag en 
hún mamma____________ (að vera) ekki 
heima.  Pabbi og mamma _____________ 
(að vera) í vinnu.  Dísa _________ (að vera) í 
skólanum. 
 
I GÆR: 
Ég ____________ (að vera) heima í gær en 
hún mamma____________ (að vera) ekki 
heima.  Pabbi og mamma_____________ (að 
vera) í vinnu.  Dísa ____________(að vera) í 
skólanum 
 
 
 
Skrifaðu í sagnorðabók: 
 
v Að segja  

í nt.(nútíð), í dag 
ég segi   við segjum 
þú segir   þið segið 
hann segir  þeir segja 
hún segir  þær segja 
það segir  þau segja 
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í þt.(þátíð), í gær 
ég  sagði   við sögðum 
þú sagðir   þið sögðuð 
hann sagði   þeir sögðu 
hún sagði   þær sögðu 
það sagði   þau sögðu  
 
 
 
 
 
Í DAG: 
Þú ____________ (að segja) sögu í 
skólanum í dag.  Kennarinn ___________ (að 
segja): “ þú _________(að segja) söguna 
fallega”.  Krakkarnir ________ (að segja): 
við ____________(að segja) bara húrra 
húrra. 
 
 
 
Í GÆR: 
Þú _____________ (að segja) sögu í 
skólanum í gær. Kennarinn _____________ 
(að segja): “þú _________(að segja) söguna 
fallega”.  Krakkarnir ____________ 
(að segja): við ____________ (að segja) 
bara húrra húrra. 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 6 

Skrifaðu í sagnorðabók: 
 
v Að heyra  

í nt. (nútíð), í dag 
ég heyri   við heyrum  
þú heyrir   þið heyrið 
hann heyrir  þeir heyra 
hún heyrir  þær heyra 
það heyrir  þau heyra  
 
Að heyra  
í þt.(þátíð), í gær  
ég heyrði  við heyrðum 
þú heyrðir  þið heyrðuð 
hann heyrði  þeir heyrðu 
hún heyrði  þær heyrðu 
það heyrði   þau heyrðu 
 
 
Í DAG: 
Gamli maðurinn  ____________ (að heyra) 
illa.  Litla barnið________________ (að 
heyra) allt sem við ___________  (að segja).  
Þið _____________ (að heyra) hvað ég 
___________ (að segja). 
 
 
 
Í GÆR: 
Gamli maðurinn _______________ (að 
heyra) illa.  Litla barnið ________________ 
(að  heyra) allt sem við _______________ 
(að segja).  Þið ________________ 
(að heyra) hvað ég _______________ (að 
segja). 
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Skrifaðu í sagnorðabók: 
 
v Að vilja 

í nt. ( nútíð) í dag 
ég vil   við viljum 
þú vilt   þið viljið 
hann vill   þeir vilja 
hún vill   þær vilja 
það vill   þau vilja 
 
Að vilja  
í þt.(þátíð) í gær 
ég vildi   við vildum 
þú vildir   þið vilduð 
hann vildi  þeir vildu 
hún vildi   þær vildu 
það vildi   þau vildu 
 
 
Í DAG: 
Konan og maðurinn ______________ (að 
segja): ég _________ (að vilja) allt sem þú 
___________ (að vilja).  Eg ___________ 
(að heyra) það og _______________  
(að vera) hissa.  “________(að vera) það 
hægt?”____________(að segja) ég. 
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Í GÆR: 
Konan og maðurinn _____________ (að 
segja): ég _________ (að vilja) allt sem þú 
____________ (að vilja).  Eg __________ 
(að heyra) það og _____________(að vera) 
hissa. “________(að vera) það hægt?” 
____________ (að segja) ég. 
 
 
Skrifaðu í sagnorðabók: 
 
v Að koma  

í nt. (nútíð), í dag 
ég kem   við komum 
þú kemur  þið komið 
hann kemur  þeir koma 
hún kemur  þær koma 
það kemur  þau koma 
 
Að koma  
í þt.(þátíð), í gær  
ég kom   við komum 
þú komst  þið komuð 
hann kom  þeir komu 
hún kom   þær komu 
það kom   þau komu 
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Í DAG: 
Gamla konan ___________ (að koma) til mín 
í dag.  Eg ____________ (að vera) ánægður 
og glaður.  Eg ____________ (að vera) að 
baka stóra köku handa konunni.  Gamla 
konan ____________ (að heyra)ekki vel en 
ég _____________(að segja) hátt og skýrt: 
“þú ___________ (að vera)  innilega 
velkomin!  Pabbi og mamma _____________ 
(að koma) líka.” 
 
 
 
Í GÆR: 
Gamla konan ___________ (að koma) til mín 
í dag.  Eg ____________ (að vera) ánægður 
og glaður.  Eg ____________ (að vera) að 
baka stóra köku handa konunni.  Gamla 
konan _____________ (að heyra)ekki vel en 
ég _____________(að segja) hátt og skýrt: 
“þú ___________ (að vera)  innilega 
velkomin!  Pabbi og mamma _____________ 
(að koma) líka.” 
 
 
 
 
Teiknaðu mynd af draugi og litaðu
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bls. 2 
 
Skrifaðu í nafnorðabók: forstofa, snjór  
 
 
Búðu til harmonikubók: forstofa, stofa, eldhús, 
svefnherbergi, baðherbergi, borðstofa, þvottahús, 
geymsla. 
 
Veður:Búðu til harmonikubók og skráðu og 
teiknaðu veðrið næstu 5 daga.  
 
 
Skrifaðu í sagnorðabók: 
 
v Að læðast  

í nt. ( nútíð) í dag 
ég læðist  við læðumst 
þú læðist  þið læðist 
hann læðist  þeir læðast 
hún læðist  þær læðast 
það læðist  þau læðast 
 
Að læðast  
í þt.( þátíð) í gær 
ég læddist  við læddumst 
þú læddist  þið læddust 
hann læddist  þeir læddust 
hún læddist  þær læddust 
það læddist  þau læddust 
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Í DAG: 
Við ____________ (að læðast) inn í húsið.  
Kötturinn _____________ (að heyra) ekki þegar 
við ___________(að koma).  Eg ___________ (að 
segja): “Eg _________(að vilja) ekki vekja 
köttinn, mömmu og pabba.”  Þú____________ (að 
vilja) mat.  Eg ___________(að læðast)  inn í 
eldhús og við ____________(að borða)saman epli 
og mjólk.  
 
 
 
Í GÆR: 
Við ____________ (að læðast) inn í húsið.  
Kötturinn _____________ (að heyra) ekki þegar 
við ___________(að koma).  Eg ___________ (að 
segja): “Eg _________(að vilja) ekki vekja 
köttinn, mömmu og pabba.”  Þú____________ (að 
vilja) mat.  Eg ___________(að læðast)  inn í 
eldhús og við ____________(að borða)saman epli 
og mjólk.  
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Skrifaðu í sagnorðabók: 
 
v Að halda  

í nt.  
ég held   við höldum 
þú heldur  þið haldið 
hann heldur  þeir halda 
hún heldur  þær halda 
það heldur  þau halda 
 
Að halda  
í þt. 
ég hélt   við héldum 
þú hélst   þið hélduð 
hann hélt  þeir héldu 
hún hélt   þær héldu 
það hélt   þau héldu 
 
 
Í DAG: 
Við _______________(að halda) á dótinu.  Pabbi  
________________ (að halda) á kassanum. 
Mamma ________________ (að halda) á matnum.  
Jói og Gunna_____________ (að halda) á restinni.  
Þið ___________(að halda) ekki á neinu. 
 
 
Í GÆR: 
Við _______________(að halda) á dótinu.  Pabbi  
________________ (að halda) á kassanum.  
Mamma ________________ (að halda) á matnum.  
Jói og Gunna_____________ (að halda) á restinni.  
Þið ___________(að halda) ekki á neinu. 
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Skrifaðu í sagnorðabók: 
 
v Að opna   

 í nt. 
ég opna   við opnum 
þú opnar  þið opnið 
hann opnar  þeir opna 
hún opnar  þær opna 
það opnar  þau opna 
 
Að opna  
í þt. 
ég opnaði  við opnuðum 
þú opnaðir  þið opnuðuð 
hann opnaði  þeir opnuðu 
hún opnaði  þær opnuðu 
það opnaði  þau opnuðu 
 
 
Í DAG: 
Þú ______________ (að opna) hliðið.  Eg 
____________(að opna) hurðina.  Við 
_________________ (að opna)gluggana.  Við 
________________ (að opna) ísskápinn. 
Gummi ___________ (að opna) kassann.  Jóna 
_________(að opna) bókina.  Þið 
______________ (að opna) dósina. Dísa og Tumi 
_________________ (að opna) ekki neitt. 
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Í GÆR: 
Þú ______________ (að opna) hliðið.  Eg 
____________(að opna) hurðina.  Við 
_________________ (að opna)gluggana.  Við 
________________ (að opna) ísskápinn. 
Gummi ___________ (að opna) kassann.  Jóna 
_________ (að opna) bókina.  Þið 
_______________ (að opna) dósina. Dísa og Tumi 
_________________ (að opna) ekki neitt. 
 
 
Skrifaðu í sagnorðabók: 
 
v Að spretta 

í nt.  
ég sprett  við sprettum 
þú sprettur  þið sprettið 
hann sprettur þeir spretta 
hún sprettur  þær spretta 
það sprettur  þau spretta 
 
Að spretta 
í þt 
ég spratt  við spruttum 
þú sprast  þið spruttuð 
hann spratt  þeir spruttu 
hún spratt  þær spruttu 
það spratt  þau spruttu 
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Í DAG: 
Þú _____________ (að vera)  í skólanum í dag.  
Eg ________ (að segja) þér það.  Mamma 
___________ (að heyra) það ekki. Pabbi 
_____________ (að vilja) það.  Við 
____________ (að koma) saman heim í strætó.  
Þið _____________ (að læðast)  inn í húsið.  Þið 
______________ (að halda) veislu á sunnudaginn.  
Þau _____________(að opna) kassann með 
skrautinu fyrir veisluna.  Þið ________________ 
(að spretta) út í búð til að kaupa meiri mat. 
 
 
Í GÆR: 
Þú _____________ (að vera)  í skólanum í dag.  
Eg ________ (að segja) þér það.  Mamma 
___________ (að heyra) það ekki. Pabbi 
_____________ (að vilja) það.  Við 
____________ (að koma) saman heim í strætó.  
Þið _____________ (að læðast)  inn í húsið.  Þið 
__________ (að halda) veislu á sunnudaginn.  Þau 
_____________(að opna) kassann með skrautinu 
fyrir veisluna.  Þið ____________ (að spretta)út í 
búð til að kaupa meiri mat. 
 
 
 
bls. 3. 
 
Skrifaðu í nafnorðabók: stofa, sófi 
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Teiknaðu skrímsli og litaðu. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 17 

 
Skrifaðu í sagnorðabók: 
 
v Að hrópa  

í nt.  
ég hrópa    við hrópum 
þú hrópar   þið hrópið 
hann hrópar   þeir hrópa 
hún hrópar   þær hrópa 
það hrópar   þau hrópa 
 
Að hrópa 
 í þt. 
ég hrópaði   við hrópuðum 
þú hrópaðir   þið hrópuðuð 
hann hrópaði  þeir hrópuðu 
hún hrópaði   þær hrópuðu 
það hrópaði   þau hrópuðu 
 
 
Í DAG: 
Börnin ____________ (að hrópa) og 
___________(að kalla) þegar þau 
___________ (að heyra) í Sollu stirðu.  Þau 
___________ (að vilja) fá að syngja með 
henni.  Solla stirða __________ (að læðast) 
ekki um, hún _____________ (að vilja) bara 
hoppa og tralla.Þið ______________ (að 
heyra) allan sönginn og______________ (að 
dansa) með. 
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Í GÆR: 
Börnin ____________ (að hrópa) og 
___________ (að kalla) þegar þau 
___________ (að heyra) í Sollu stirðu.  Þau 
___________ (að vilja) fá að syngja með 
henni.  Solla stirða __________ (að læðast) 
ekki um, hún _____________ (að vilja) bara 
hoppa og tralla. Þið ______________ (að 
heyra) allan sönginn og______________ (að 
dansa) með. 
 

Bls. 3 

Hvað hrópaði Aron?  

Hver var ekki nógu snöggur að loka dyrunum? 

Hvað stökk inn?  

Hvað lá undir sófanum? 
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Bls. 4 

Skrifaðu í nafnorðabókina þína: auga, hvolpur, 
handklæði 
 

Hvað sá Kolfinna undir sófanum? 

Hvað sá pabbi undir sófanum? 

Hvað sá Aron undir sófanum 

Hvað var undir sófanum? 

 

 
 
 

v Að sjá: 
í nt. 
ég sé    Við sjáum 
þú sérð    Þið sjáið 
hann sér   þeir sjá 
hún sér    þær sjá 
það sér    þau sjá 
 
að sjá: 
í þt. 
ég sá    við sáum 
þú sást    þið sáuð 
hann sá    þeir sáu 
hún sá    þær sáu 
það sá    þau sáu 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 20 

 
 
I dag: 
Eg _____________ (að sjá)  vel.  Þú 
_______________ illa. Þú _____________ 
(að vilja) fara til augnlæknis. Augnlæknirinn 
_______________ (að sjá) að þú þarft  
gleraugu.  Við _______________ (að sjá) fín 
gleraugu í gleraugnabúð á Laugarvegi.  Konan 
í búðinni _______________ (að sjá) að við 
________________ (að vera) góðar stelpur. 
 
 
 
Í GÆR: 
Eg _____________ (að sjá)  vel.  Þú 
_______________ illa. Þú _____________ 
(að vilja) fara til augnlæknis. Augnlæknirinn 
_______________ (að sjá) að þú þarft  
gleraugu.  Við _______________ (að sjá) fín 
gleraugu í gleraugnabúð á Laugarvegi.  Konan 
í búðinni _______________ (að sjá) að við 
________________ (að vera) góðar stelpur. 
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Skrifaðu í sagnorðabók: 
 
v Að spyrja  

í nt. 
ég spyr   við spyrjum 
þú spyrð   þið spyrjið 
hann spyr  þeir spyrja 
hún spyr   þær spyrja 
það spyr   þau spyrja 
 
 
Að spyrja 
í þt.  
ég spurði  við spurðum 
þú spurðir  þið spurðuð 
hann spurði  þeir spurðu 
hún spurði  þær spurðu 
það spurði  þau spurðu 
 
v Að sækja 

 í nt. 
ég sæki   við sækjum 
þú sækir  þið sækið 
hann sækir  þeir sækja 
hún sækir  þær sækja 
það sækir   þau sækja 
 
Að sækja  
í þt.  
ég sótti   við sóttum 
þú sóttir   þið sóttuð 
hann sótti  þeir sóttu 
hún sótti  þær sóttu 
það sótti   þau sóttu 
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v Að loka 

 í nt.  
ég loka   við lokum 
þú lokar   þið lokið 
hann lokar  þeir loka 
hún lokar  þær loka 
það lokar  þau loka 
 
Að loka 
 í þt. 
ég lokaði  við lokuðum 
þú lokaðir  þið lokuðuð 
hann lokaði  þeir lokuðu 
hún lokaði  þær lokuðu 
það lokaði  þau lokuðu 
 
 
v Að hlaupa 

 í nt. 
ég  hleyp  við hlaupum 
þú hleypur  þið hlaupið 
hann hleypur þeir hlaupa 
hún hleypur  þær hlaupa 
það hleypur  þau hlaupa 
 
 
Að hlaupa 
 í þt.  
ég hljóp   við hlupum 
þú hljópst  þið hlupuð 
hann hljóp  þeir hlupu 
hún hljóp  þær hlupu 
það hljóp   þau hlupu 
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v Að liggja  

í nt.  
ég ligg   við liggjum 
þú liggur  þið liggið 
hann liggur  þeir liggja 
hún liggur  þær liggja 
það liggur  þau liggja 
 
Að liggja  
í þt.  
ég lá    við lágum 
þú lást   þið láguð 
hann lá   þeir lágu 
hún lá    þær lágu 
það lá    þau lágu 
 
 
I dag: 
Það ________ (að vera) gaman í dag.  Sólin 
________ (læðist) fram úr skýjunum af og til.  
Kennarar og krakkar __________ (að spretta) upp 
úr stólunum og __________ (að hlaupa) út í góða 
veðrið og ___________ (að loka) hurðinni á 
skólastofunni á eftir sér.  Allir __________ (að 
vilja) komast út úr húsinu.  Skólastjórinn  
____________ (að opna) útihurðina upp á gátt.  
Krakkarnir __________ (að hlaupa) og 
__________ (að kalla).  Aumingja Siggi 
____________ (að vilja) líka vera með.  Hann 
_________ (að vera) í hjólastól.  Hann _________ 
(að horfa) bara á krakkana.  Kennarinn 
__________ (að koma) til hans.  Hann _________ 
(að segja) honum að vera dómari í leiknum.  Það 
__________ (að vilja) Siggi gjarnan. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 24 

 
I gær: 
Það ________ (að vera) gaman í dag.  Sólin 
________ (læðist) fram úr skýjunum af og til.  
Kennarar og krakkar __________ (að spretta) upp 
úr stólunum og __________ (að hlaupa) út í góða 
veðrið og ___________ (að loka) hurðinni á 
skólastofunni á eftir sér.  Allir __________ (að 
vilja) komast út úr húsinu.  Skólastjórinn  
____________ (að opna) útihurðina upp á gátt.  
Krakkarnir __________ (að hlaupa) og 
__________ (að kalla).  Aumingja Siggi 
____________ (að vilja) líka vera með.  Hann 
_________ (að vera) í hjólastól.  Hann _________ 
(að horfa) bara á krakkana.  Kennarinn 
__________ (að koma) til hans.  Hann _________ 
(að segja) honum að vera dómari í leiknum.  Það 
__________ (að vilja) Siggi gjarnan. 
 
 
Skrifaðu í lýsingarorðabókina þína: 
 
lítill hundur  lítil kisa  lítið skrímsli 
 
svartur hundur svört kisa svartskrímsli 
 
snöggur hundur snögg kisa snöggt skrímsli 
 
grænn hundur græn kisa grænt skrímsli 
 
loðinn hundur loðin kisa loðið skrímsli 
 
ískaldur hundur ísköld kisa ískalt skrímsli 
 
sætur hundur sæt kisa  sætt skrímsli 
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Búðu til harmonikubók:  gæludýr. Notaðu 
lýsingarorðin hér fyrir ofan 
 
 
 
Bls. 5 
 
Hvað sagði Aron? 
 
Hver skreið undan sófanum? 
 
Hvað sagði Kolfinna um hvolpinn? 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 26 

 
 
Skrifaðu í nafnorðabók: karl, sófi, handklæði 
 
 
 
 
Greinir  

 
 

hann, kk. eintala   þeir, kk. Fleirtala  
 

hér er karl – inn   hér eru karlar - nir 
um     karl– inn   um  karla  -  na 
frá      karl – inum  frá  körlu -   num 
til       karls - ins    til  karla -    nna 
 
hún, kvk. eintala   þær, kvk. fleirtala  
 
hér er  stofa – n   hér eru    stofur - nar 
um      stofu – na   um  stofur - nar 
frá       stofu – nni  frá  stofu  - num 
til        stofu – nnar   til  stofa  - nna  

 
 

það, hk. eintala   þau, hk. fleirtala  
 

hér er  skrímsli – ð   hér eru skrímsli – n 
um      skrímsli – ð   um skrímsli  - n 
frá       skrímsli – nu   frá  skrímslu(m) – num 
til        skrímslis – ins   til  skrímsla – nna  
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Nú skaltu skrifa orðin í nafnorðabókinni þinni svona 
með greini.   
 
Það er gott að skrifa greininn svona á spjald og 
plasta inn og eiga alltaf í skólatöskunni. 
 
 
Skrifaðu í sagnorðabók: 
 
v Að skríða  

í nt. 
ég skríð    við skríðum 
þú skríður   þið skríðið 
hann skríður   þeir skríða 
hún skríður   þær skríða 
það skríður   þau skríða 
 
Að skríða  
í þt. 
ég skreið    við skriðum 
þú skreiðst   þið skriðuð 
hann skreið   þeir skriðu 
hún skreið   þær skriðu 
það skreið   þau skriðu 
 
v Að vefja  

í nt. 
ég vef    við vefjum 
þú vefur    þið vefjið 
hann vefur   þeir vefja 
hún vefur    þær vefja 
það vefur    þau vefja 
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Að vefja 
í þt. 
ég vafði    við vöfðum 
þú vafðir    þið vöfðuð 
hann vafði   þeir vöfðu 
hún vafði    þær vöfðu 
það vafði    þau vöfðu 
 
v Að sprikla 

í nt. 
ég sprikla    við spriklum 
þú spriklar   þið spriklið 
hann spriklar   þeir sprikla 
hún spriklar   þær sprikla 
það spriklar    þau sprikla 
 
Að sprikla  
í þt. 
ég spriklaði   við sprikluðum 
þú spriklaðir   þið sprikluðuð 
hann spriklaði   þeir sprikluðu 
hún spriklaði   þær sprikluðu 
það spriklaði   þau sprikluðu 
 
 
 
 
Búðu til harmonikubók: orð yfir hreyfingar sem 
hafa komið fyrir, teikna og skrifa. 
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Bls. 6 
 
Hver hélt á hvolpinum? 
 
Hvað vildi Kolfinna gera? 
 
Hvað gerði mamma? 
 
Hvað gerði hvolpurinn? 
 
 
 
Skrifaðu í sagnorðabók: 

 
v Að halda  

í nt. 
ég  held    við höldum 
þú heldur   þið haldið 
hann heldur   þeir halda 
hún heldur   þær halda 
það heldur    þau halda 
 
Að halda  
í þt. 
ég  hélt    við héldum 
þú hélst    þið hélduð 
hann hélt   þeir héldu 
hún hélt    þær halda 
það hélt    þau halda 
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v Að hlæja 

í  nt. 
ég hlæ   við hlæjum 
þú hlærð  þið hlæið 
hann hlær  þeir hlæja 
hún hlær  þær hlæja 
það hlær  þau hlæja 
 
Að hlæja  
í þt. 
ég hló   við hlóum 
þú hlóst   þið hlóuð 
hann hló   þeir hlóu 
hún hló   þær hlóu 
það hló   þau hlóu 
 
 
 
Skrifaðu þessi orð í nafnorðabók og settu á 
þau greini: Hvolpur, pylsa  
 
 
Bls. 7 
 
Skrifaðu í sagnorðabók: 
 
v Að finna 

Í nt   
ég finn    við finnum 
þú finnur   þið finnið 
hann finnur    þeir finna 
hún  finnur    þær finna  
það finnur    þau finna  
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Að finna 
í þt.  
ég fann    við fundum 
þú fannst   þið funduð 
hann fann   þeir fundu 
hún  fann   þær fundu 
það fann    þau fundu  
 
 
 
Finndu samheiti fyrir þessi orð í orðabók: 
 
Hvolpur = 
Stelpa  =    
Strákur =    
Mamma =   
 
 
 
Búðu til harmonikubók: það sem við höfum í 
eldhúsi. 
 
 
 
 
Bls. 8 
 
 
Skrifaðu þessi orð í nafnorðabók og settu á 
þau greini: 
hundur, tómatsósa, laukur, krakki 
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Skrifaðu í sagnorðabók: 
 
v Að eiga 

í nt.  
ég á      við eigum 
þú átt    þið eigið 
hann á    þeir eiga 
hún á    þær eiga 
það á    þau eiga 
 
Að eiga 
í þt..  
ég átti    við áttum 
þú áttir    þið áttuð 
hann átti    þeir áttu 
hún átti    þær áttu 
það átti    þau áttu 
 
 
v Að mega  

í nt. 
ég má       við megum 
þú mátt    þið megið 
hann má    þeir mega 
hún má    þær mega 
það má    þau mega 
 
 
Að mega  
í þt. 
ég  mátti    við máttum 
þú máttir    þið máttuð 
hann mátti   þeir máttu 
hún mátti    þær máttu 
það mátti    þau máttu 
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Teiknaðu hvolpinn að borða og skrifaðu hvað 
hann er að borða. 
 
Litaðu myndina 
 
 
 
 
Bls. 9 
 
Skrifaðu í sagnorðabók: 
 
v Að leyfa 

í nt. 
ég leyfi    við leyfum 
þú leyfir    þið leyfið 
hann leyfir   þeir leyfa 
hún leyfir   þær leyfa 
það leyfir      þau leyfa 
 
Að leyfa 
í þt. 
ég leyfði    við leyfðum 
þú leyfðir   þið leyfðuð 
hann leyfði   þeir leyfðu 
hún leyfði   þær leyfðu  
það leyfði    þau leyfðu 
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I dag 
Núna ________ (að mega) Rósa passa hvolpinn.  
Hún ________ (að hlæja) þegar hún __________ 
(að halda) á honum og hann _____________ (að 
sprikla) og ______________ (að skríða) úr fangi 
hennar.  Rósa _________ (að finna) handklæði og 
________ 
(að vefja) því utan um hvolpinn.  Mamma 
_________ (að leyfa) Rósu að fara út með 
hvolpinn.  “Þú _________ (að eiga) að passa hann 
vel, Rósa mín” __________ (að segja) mamma. 
 
 
 
I gær: 
Núna ________ (að mega) Rósa passa hvolpinn.  
Hún ________ (að hlæja) þegar hún __________ 
(að halda) á honum og hann _____________ (að 
sprikla) og ______________ (að skríða) úr fangi 
hennar.  Rósa _________ (að finna) handklæði og 
________(að vefja) því utan um hvolpinn.  
Mamma _________ (að leyfa) Rósu að fara út með 
hvolpinn.  “Þú _________ (að eiga) að passa hann 
vel, Rósa mín” __________ (að segja) mamma. 
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bls. 10 
 
Lýsingarorð: 
 
Skrifaðu í lýsingarorðabókina þína: 
 
rosalegur maður rosaleg kona  rosalegt dýr 
risastór maður risastór kona  risastórt dýr 
hár maður  há kona   hátt dýr 
roskinn maður roskin kona  roskið dýr 
fallegur maður falleg kona  fallegt dýr 
nýr maður   ný kona   nýtt dýr 
heitur maður  heit kona  heitt dýr 
góður maður  góð kona  gott dýr 
 
 
Skrifaðu í sagnorðabók: 
 
v Að fá 

í nt. 
ég fæ    við fáum 
þú færð    þið fáið 
hann fær   þeir fá 
hún fær    þær fá  
það fær    þau fá 
 
Að fá 
í þt. 
ég fékk      við fengum 
þú fékkst   þið fenguð 
hann fékk   þeir fengu 
hún fékk    þær fengu 
það fékk    þau fengu 
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Bls. 11 
 
Skrifaðu þessi orð í nafnorðabók og settu á 
þau greini: Hundasund, bað, vatn, trýni 
 
 
Skrifaðu í sagnorðabók: 
 

v Að súpa 
í nt. 
ég sýp    við súpum 
þú sýpur   þið súpið 
hann sýpur   þeir súpa 
hún sýpur   þær súpa 
það sýpur   þau súpa  
 
Að súpa 
í þt. 
ég saup    við supum 
þú saupst   þið supuð 
hann saup   þeir supu 
hún saup   þær supu 
það saup   þau supu    
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Bls. 12 - 13 
 
Skrifaðu þessi orð í nafnorðabók og settu á 
þau greini: 
Nef, magi, lófi, froða 
 
 
Búðu til harmonikubók yfir það sem við þurfum 
að hafa þegar við förum í bað 
 
 
Bls. 14 – 15 
 
Skrifaðu þessi orð í nafnorðabók og settu á 
þau greini: Háttatími, þvottahús, gangur. 
 
 
 
Bls. 16 - 17 
 
Hvað er Kolfinna gömul? 
________________________ 
 
Hvað er Aron gamall? 
___________________________ 
 
 
Skrifaðu þessi orð í nafnorðabók og settu á 
þau greini: nótt, fótbolti,skott, löpp  
 
 
Búðu til harmonikubók: það sem hundar gera 
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Bls. 18  
 
Skrifaðu í lýsingarorðabók: 
 
hlýr jakki   hlý peysa   hlýtt teppi 
kaldur matur  köld súpa    kalt rúm 
stór maður   stór kona   stórt barn 
 
 
Skrifaðu í nafnorðabók: heimili, þvottahús, 
kassi, klukka, skór, mark, engill 
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Bls. 19 
 
Skrifaðu í sagnorðabók: 
 
v Að dreyma 

í nt. 
mig dreymir    okkur dreymir 
þig dreymir    ykkur dreymir 
hann dreymir   þá dreymir 
hana dreymir    þær dreymir 
það dreymir    þau dreymir 
 
Að dreyma 
í þt. 
mig  dreymdi    okkur dreymdi 
þig dreymdir    ykkur dreymdi 
hann dreymdi   þá dreymdi 
hana dreymdi   þær dreymdi 
það dreymdi    þau dreymdi 
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Bls 20  
 
 
Hver vaknaði snemma?  
 
Hvað gerði hún? 
 
Hvað spurði hún Aron?  
 
Hvert hljóp hún? 
 
Hver var horfinn?  
 
Hvað hefðir þú gert ef þú værir Kolfinna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
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Skrifaðu í nafnorðabók: vasi, gólf, gluggi, fótur 
 
 
 
Bls. 22 
 
Skrifaðu í nafnorðabók: herbergi, haus, sæng, 
nótt.   Finndu í orðabók kyn þessara orða! 
 
 
Bls 23 
 
Skrifaðu í nafnorðabók: forstofa, hvolpur, eyra, 
tík, maður. Finndu í orðabók kyn þessara orða! 
 
 
 
Bls. 24 
 
 
Skrifaðu í orðabók: nágranni, systkini, karl. 
Finndu í orðabók kyn þessara orða! 
 
 
Búðu til harmonikubók: dýr. 
Teiknaðu dýrin og skrifaðu nafn þeirra og skrifaðu 
svo í orðabók. 
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