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Kvittun á lestri

Vinátta er hjálplegt samband á milli fólks sem 
byggist á virðingu og væntumþykju.
Það er dýrmætt að eiga góðan vin til að leika við. 
Traustur og góður vinur er sá sem hægt er að leita 
til í erfiðleikum. Það er sannur vinur. 
Á samskiptavefnum fésbók (facebook) er hægt að 
ná sambandi við gamla vini og segja þeim hvað er 
að gerast hjá þér. Hægt er að fylgjast með því hvað 
vinir eru að gera og senda þeim góðar kveðjur. 
Á fésbókinni er líka hægt að tala um áhugamál sín 
og þannig er hægt að eignast nýja vini sem hafa 
sömu áhugamál og þú. 

Til eru mörg orðtök og spakmæli um vináttu.
Sönn vinátta er planta sem vex hægt (G. Wasington).

Öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir (Dýrin í Hálsaskógi).

Þröngt mega sáttir sitja. (Íslenskt máltæki).

Vinir verða stundum ósáttir en sannir vinir geta 
fyrirgefið hvor öðrum. Mikilvægt er að hugsa vel 
áður en við segjum eitthvað í reiði eða skrifum 
athugasemdir í fésbókina sem við sjáum eftir.
Vinir eru duglegir að finna sér eitthvað 
skemmtilegt að gera og geta talað saman 
endalaust.

Vinátta
Vinátta er góð
hún gerir okkur fróð.
Vinir hlæja saman
og hafa alltaf gaman.
Vinur í raun 
er eins og bestu laun.
Allir þurfa vini
líka þeir sem eiga syni.
Vinur er alltaf til staðar 
hann fjör til sín laðar.
Sönnum vini getur maður 
sagt allt,
jafnvel þótt úti sé kalt.
Vinir eru æði
alveg eins og gott fæði.

Besti vinur minn er:

Áhugamálin mín:

Á ég vini eða 
kunningja á fésbók?

Hvað geri ég með vinum?
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VinVinVinVinááááttattattatta

Vinir verða stundum ósáttir.
Vinir vilja ekki særa hvorn annan.
Vinir geta leyst vandamál saman.
Vinir geta fyrirgefið mistök.

Spurningar
já nei

1. Átt þú góðan vin?

2. Leikur þú við vini í skólanum?

3. Leikur þú við vini eftir skóla?

4. Átt þú síðu á fésbók?

5. Átt þú marga fésbókarvini?

6. Hittir þú oft fésbókarvini?
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F É S B Ó K S T Ð S Æ T

S A G H B J N M O K V D

A S K R A B B I Æ E I A

M E Y N D A R M Á L N S

A F R H S Ö L Y M H I F

N O P Ð Æ L D J G T R G

U K U F Y R I R G E F A
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Vinátta er góð.
Vinir eru saman og hafa gaman.
Vinir trúa þér fyrir leyndarmálum.
Vinir eru alltaf til staðar.
Vinum þykir vænt um hvorn annan.

Það er gaman að eiga vini á fésbók.
Á fésbók get ég talað við vini.
Á fésbók get ég eignast nýja vini.
Á fésbók get ég lesið um vini mína.



S k ó l i

Ég á góða vini í skólanum.

Ég er að leika við vini mína.

Við erum að spila í frímínútum.

Ég á líka vini á fésbók.

Ég tala við þá í tölvu.

Ég skrifa um mig og vini mína.

1. Fésbók
2. Spila
3. Leika
4. Skrifa
5. Tala
6. Vinir

Lesa orð, finna mynd, merkja með númeri.
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Vefverkefni

1. Myndir

Skrifið þessi orð í google og finnið 
mynd sem lýsir orðinu:

Vinur
Þykja vænt um
Hjálpa
Fyrirgefa
Fésbók
Leyndarmál
Leika sér saman

2. Fróðleikur

Veljið 2 orð og finnið fróðleik um 
þau. 
Límið texta inn í skjal og skreytið. 
Prentið út.

Klippið til og límið í verkefnabók.

3. Farðu inn á þessa síðu:

Farðu í leit og skrifaðu:

Veldu spakmæli eða málshátt um 

vini. Prentaðu út og límdu í bók.

http://www.tilvitnun.is

Vinátta



Vinum þykir vænt um
hvorn annan.

Vinir verða stundum ósáttir.

Það er gaman að eiga vini 
á fésbók.

Sýna: tengja mynd við setningu. Prófa: skrifa án forskriftar

Vinir eru saman og 
hafa gaman.



Raðaðu orðunum í setningu
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Sýna: tengja mynd við orð Leiða: skrifa í kassa Prófa: skrifa án forskriftar

fésbók

vinir

tala

væntumþykja

ósætti



Ós__tti

Sp__la

V__ntum - þykj__

F__sbók

T__la

V__nir

Sp__la

Skr__fa

Bættu við stöfum í orðin.

Fés - bók

Ó - sætti

Vi - nir

Lei -ka

Lesa orðið og tengja við mynd

Skrifaðu orðið í reitina.



Vinir stundum

er

ósáttir.

gamanÞað
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Vinir þér fyrirtrúa
leyndar-
málum.



Vinátta


