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Pétur á bíla.

Hann er að safna

bílum.

Hann á marga

bíla.

Pétur er að lesa.

Hann er að lesa

bíla - blað.

Hann les á ensku.

Afi á bíla.

Afi var að kaupa bíl.

Afi var að selja bíl.

Afi gerir við bíla.

Pétur og sjálfsagi
Lestu textann og tengdu við mynd

Pétur er að gera

við bíl með afa.

Hann kann að

gera við bíla.

Afi er búin að kenna

Pétri allt um bíla.

Pétur veit hvernig

vélin virkar.

Ef bíll er með bensín þá

gengur hann vel. Ef Pétur 

borðar mat þá líður honum vel.

Að læra að haga sér vel er

eins og að læra að aka bíl.

Pétur og sjálfsagi
Lestu textann og tengdu við mynd



Pétur __ bíla.

Hann __ __ að safna

bílum.

Hann __ marga

bíla.

Pétur er __ __ lesa.

Hann __ __ að lesa

bíla - blað.

Hann __ __ __ á ensku.

__ __ __ á bíla.

Afi __ __ __ að kaupa bíl.

Afi var að selja __ __ __.

Afi gerir __ __ __ bíla.

Pétur og sjálfsagi
Skrifaðu stafina sem vantar í textann.

Pétur __ __   __ __ gera

við bíl  __ __ __  afa.

Hann  __ __ __ __  að

__ __ __ __  við bíla.

Afi er __ __ __ __  að kenna

Pétri __ __ __ __ um bíla 

Pétur __ __ __ __  hvernig

vélin virkar.

__ __ bíll er  __ __ __  bensín þá

gengur hann  __ __ __.  Ef Pétur 

borðar  __ __ __  þá líður honum  __ __ __.

Að læra  __ __  haga sér __ __ __  er

eins __ __  að læra að  __ __ __  bíl.

Pétur og sjálfsagi
Skrifaðu stafina sem vantar í textann.



Hlustaðu á söguna um Pétur og sjálfsaga. 
Búðu til teiknimyndasögu.

Lífsvagninn keyrir 
inn í bæinn.

Hver er að 
keyra?

Það er 
sprungið!

Hjólin beygja!

Hvað á
ég að 
gera?

Lífsvagninn 
stoppar!



Ég sé hvað ég 
geri rétt og hvað 

ég geri rangt.

Hér var 
hætta á ferð.

Þá gengur 
hann vel.

Ég horfi  vel í
spegilinn.

Ég þarf að skipta 
um dekk.

Ég hugsa vel um 
bílinn



Ef einhver annar 
sest undir stýrið í

þínum lífsvagni er 
voðinn vís.

Ég læri af 
þessu í lífinu.

Ég get hugsað 
betur um skólann 

Já, það hjálpar að 
hugsa jákvætt, 

segir afi.

Þú einn getur 
verið bílstjóri í

þínum lífsvagni

Hugsaðu vel um 
hvað farþegar í

aftursætinu segja 
við þig..



Spurningar já nei

1. Á Pétur frímerki?

2. Er Pétur að safna bílum?

3. Er afi að selja bíla?

4. Kann Pétur að gera við bíla?

Veldu 4 orð til að skrifa 2x:
Tengdu orð og mynd:

afi bílar blöð

1. áhuga

2. safna

3. lesa

4. gaf

5. kenna

1. Pétur hefur __________ á bílum.

2. Pétur er að ________ bílum.

3. Pétur er alltaf að _______ bílablöð.

4. Afi hans ______ honum bíla.

5. Afi hans er búin að ______ honum allt um bíla.

af

bí

bl

Hvaða orð vantar?

lesa tengja skrifa



1. Afi er glaður

2. Afi er að gera við bíl.

3. Afi setur bensín á bílinn.

4. Pétur er að lesa blað.

5. Pétur er að safna bílum.

6. Pétur kann að gera við.

Lestu og merktu við rétta mynd.Stafahjól: 
Tengdu mynd við réttu upphafshljóðin

lí
bí a bl

gebe
ly le

Bíll, afi, blað, gera við, lykill, lesa, bensín, lífsvagninn



Heimilisfang

Nafn:

Land

Póstnr.  og staður

Selfossi

október

2009

Kæri

afi,

bílinn. Ég

lesa

að um

takk

var

Póstkort: raðaðu orðunum í setningar og skrifaðu á póstkortið.

fyrir

bílinn.



NafnorðNafnorð eru orð sem eru flest sjáanleg eða 

hægt að snert. Gott að muna að það er 

hægt að taka mynd af flestum nafnorðum.

Nafnorð skiptast í sérnöfn og samnöfn.

Sérnöfn eru skrifuð með stórum staf og 

eru heiti manna, dýra, staða eða hluta t.d.

Jón, Keli, Selfoss, Hekla.Samnöfn eru sameiginleg heiti á hlutum og

fyrirbærum hvort sem hægt er að snerta 

þau eða ekki. Samnöfn bæta við sig greini

t.d. hestur – hesturinn.

Stór eða lítill stafur? Þessa stafi á að nota: a,v,s,b,l,f,t,b,l,l,h,v

Lýsingarorð
Lýsingarorð eru notuð til að lýsa einhverjum 

Hugtökum, hlutum, verum, verknaði og segja 

frá eiginleikum eða ástandi þeirra. 
Lýsingarorð standa mjög oft með nafnorðum 

og lýsa þá hvernig t.d. hluturinn er.
Borðið er stórt.Hundurinn er brúnn.

Bættu við lýsingarorðum:

Pétur er ________.

Afi er ________.

Lífsvagninn er  _________.

Bílasafnið er  ________. 

glaður

góður

fróðlegur

fallegt


