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Nokkrar vikur eru liðnar síðan Pétur var að 

tala við foreldra sína. Pétri líður nú betur í

skólanum og námið gengur vel. Vinir hans 

báðu hann fyrirgefningar og eru búnir að 

læra af þessum mistökum. Nú standa 

vinirnir saman ef eitthvað bjátar á.

Pétur hefur mikinn áhuga á bílum og 

hefur oft hugsað um að það væri gaman 

að verða bifvélavirki.  Pétur hefur safnað 

bílum frá því hann var 5 ára. Þetta eru 

sportbílar, kappakstursbílar og fornbílar 

sem prýða hilluna í herberginu hans. 

Nokkrir traktorar eru reyndar líka með í

safninu. Pétur fékk flesta bílana í gjöf frá

afa sínum sem er mikill áhugamaður um 

bíla.

Pétur og sjálfsagi
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Orðabók: Flettu upp í orðabók og finndu 
orð sem byrja á þessum stöfum.

Spurningar já nei

1. Eru margar vikur liðnar?

2. Líður Pétri betur?

3. Standa vinirnir saman?

4. Vill Pétur verða bifvélavirki?

5. Gaf amma Pétri bílana?
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Hverju er Pétur að safna?
�frímerkjum
�bílum
�lyklakippum



Pétur getur setið tímunum saman inn í

herberginu sínu að lesa bílablöð.  Tíminn er 

svo fljótur að líða þegar áhugamálum er 

sinnt. Með þessum mikla áhuga hefur 

hann lært mikið í ensku því flest blöðin sem 

hann er að skoða og lesa eru á ensku. 

Afi hans er oft að kaupa gamla bíla og 

gera við þá. Hann selur  bílana og græðir 

þá smá pening.

Pétur er duglegur að hjálpa afa sínum að 

gera við þessa bíla. Afi hans er búin að 

kenna honum allt sem hann kann um bíla 

og hvernig vélar virka. Afi hans er alltaf að 

búa til skemmtilegar sögur og þessa sögu 

sagði hann Pétri um lífsvagninn sinn. 

Um hvað er þessi saga?
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Orðabók: Flettu upp í orðabók og finndu 
orð sem byrja á þessum stöfum.

Spurningar já nei

1. Er Pétur að lesa moggann?

2. Er Pétur að læra ensku?

3. Er afi hans að græða?

4. Er Pétur duglegur að hjálpa?

5. Sagði afi sögu um lífsvagninn?
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Hvað er afi búin að kenna Pétri?
� um vélar
� um stelpur
� um fjöll



Lífsvagninn keyrði stjórnlaust inn í bæinn. 

Er enginn bílstjóri í lífsvagninum? Hugsuðu 

allir sem til hans sáu. Afturhjólið var 

sprungið og skyndilega beygðu 

framhjólin og lífsvagninn stoppaði. 

Hér gerði afi Péturs hlé á sögunni og 

spurði hann: Hvað er lífsvagn?

Pétur hugsaði sig um en sagði svo: 

Er lífsvagninn kannski ég sjálfur? Já, mikið 

rétt svaraði afi. Framhjólin í lífsvagninum 

er tákn fyrir hugsun þín og athafnir sem 

þú getur stjórnað. Afturhjólin í

lífsvagninum tákna tilfinningar þínar og 

líkamleg viðbrögð. Hugsanir þínar og 

gerðir miða alltaf að því að koma á

jafnvægi á ný. Þess vegna stöðvaðist 

lífsvagninn því það var hætta á ferð.
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Orðabók: Flettu upp í orðabók og finndu 
orð sem byrja á þessum stöfum.

Spurningar já nei

1. Keyrði lífsvagninn inn í bæinn?

2. Var hann bensínlaus?

3. Beygðu afturhjólin?

4. Stoppaði lífsvagninn?

5. Er lífsvagninn þú sjálfur?

lí

hug
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Framhjólin eru tákn fyrir:
� tilfinningar
� líkamann
� hugsun og athafnir
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Vélin í lífsvagninum gengur eins og smurð 

á meðan öllum þörfum hennar er sinnt. Um 

leið og þarfirnar eru sveltar, minnkar aflið í

vélinni.  Þá þurfa framhjólin að taka til sinna 

góðu ráða og bruna á bensínstöðina. Afi 

horfði á Pétur og sagði: Ef þú finnur að þú ert 

að verða bensínlaus, þá getur þú spurt 

sjálfan þig, hvort það sem þú ert að gera 

núna sé að hjálpa þér eða hindra þig í því

að fá það sem þú vilt. Pétur fór að hugsa um 

skólann og námið. Ég vil fara eftir mínu 

hlutverki í skólanum. En af hverju er ég þá oft 

kvíðinn og nenni ekki að gera það sem 

kennarinn segir mér að gera? Ég hugsa oft 

að það er engin tilgangur með þessum 

verkefnum og þetta er allt leiðinlegt. Þetta er 

að hindra þig í náminu, segir afi.
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Orðabók: Flettu upp í orðabók og finndu 
orð sem byrja á þessum stöfum.

Spurningar já nei

1. Er vélin þín smurð?

2. Ert þú að verða bensínlaus?

3. Fór Pétur að hugsa um námið?

4. Er Pétur oft kvíðinn?

5. Afi segir að þetta er að hindra þig

vé

smu
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Pétur vill fara eftir:
� umferðareglum
� hlutverki sínu
� uppskrift
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Baksýnisspegillinn er góður til að horfa til 

baka og skoða það sem þú hefur gert í

fortíðinni. En því verður ekki breytt því lífsvagninn 

hefur engan bakkgír. Það sem þú sérð í

speglinum getur eingöngu hjálpað þér að læra 

af því sem vel er gert og af mistökum þínum. 

Pétur segir þá við afa sinn: Ef ég ætla að verða 

bifvélavirki þá verð ég að taka fram bækurnar 

og hugsa jákvætt um námið. Ég veit að ég get 

það alveg ef ég ætla. Það er líka svo góð 

tilfinning að vera stoltur af sjálfum sér. Þessi 

hugsun mun hjálpa þér í náminu, segir afi. Því

það eru langanir þínar sem eru við stýrið í

lífsvagninum og ákveða hvaða leið þú ferð. Oft 

er fólk í aftursætinu sem reynir að hafa áhrif á

þig og segja þér til. Þú ræður sjálfur hvaða ráð 

þú þiggur og hver ekki. Þegar einhver annar sest 

undir stýrið í þínum lífsvagni er voðinn vís. 

Hvers vegna?
5

Orðabók: Flettu upp í orðabók og finndu 
orð sem byrja á þessum stöfum.

Spurningar já nei

1. Er hægt að horfa til baka?

2. Er bakkgír á lífsvagninum?

3. Þarf Pétur að hugsa jákvætt?

4. Afi segir að þetta mun hjálpa þér

5. Er þú við stýrið í þínum lífsvagni?
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Þegar einhver annar er við stýrið í þínum lífsvagni:
� þá ert þú með bílstjóra
� þá stjórnar þú ekki sjálfum þér
� Þá getur þú verið áhyggjulaus



Veldu 6 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.
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Hvaða orð vantar?

lesa tengja skrifa
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Nafnorð
Nafnorð greinast flest í eintölu og fleirtölu.

Nafnorð taka flest breytingum eftir því hvort þau

tákna einn hlut eða fleiri. 

Einn strákur – margir strákar.
Ein stúlka – margar stúlkur.Eitt barn – mörg börn.

Eintala og fleirtala: Bættu við stöfum eftir tölu.

Einn strákur margir strák__r

Ein amma margar ömm__r

Eitt hjól mörg hj__l

Einn lífsvagn margir lífsvagn__r

Ein vél margar vél__r

Eitt blað mörg bl__ð

Nafnorð
Nafnorð greinast í kyn.Karlkyn – hann: hestur, fótbolti, bíll, stóll, steinn

Kvenkyn – hún: róla, bók, tónlist, kvikmynd

Hvorugkyn – það: barn, sjónvarp, spil, tafl.hér er hann            hér er hún             hér er það

um hann                 um hana
um það

frá honum              frá henni
frá því

til hans                    til hennar
til þess

Kyn orða: Bættu við hann, hún, það eftir kyni orða.

Pétur er inni í herberginu sínu.

________ er að lesa bílablöð.

Pétur er að gera við bíla.

________ er að hjálpa afa sínum.

Amma er að tala við afa.

_____ er ekki glöð með nýja bílinn.

Amma er baka vöfflur.

_____ er að baka fyrir Pétur.

Framhjólið beygir skyndilega.

_____ er tákn fyrir hugsun og athafnir.
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Nútíð og þátíð: skrifaðu orðin á eyðurnar.Sagnorð
Sagnorð eða sagnir eru orð sem lýsa atburðum.

Þegar sögn er notuð ein og sér þá er að á undan

henni og þá endar orðið oftast á -a.
Að = nafnháttarmerkiað lesa       að skrifa      að syngja

Hægt er að setja sagnir bæði i nútíð og þátíð.
Pabbi les bókina.Pabbi las bókina

Bættu við sagnorðum:

Pétur er að ________.

Afi er að _______ bíl.

Afi er að ________ bíl.

lesa

kaupa

gera

selja

Pétur er að _______ við.

Pétur er glaður.

Pétur __ __ __ leiður.

Pétur les bílablöð.

Í gær ___________ Pétur í bók.

Pétur safnar bílum.

Hann ___________ frímerkjum.

Pétur gerir við bíla með afa.

Þeir ____________ ekki við í gær.

Pétur hlustar á söguna um lífsvagninn.

Pétur __________ mjög vel.

Afi selur bíla.

Afi _________ engan bíl.

var

las

safnaði

gerðu

hlustaði

seldi
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