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Þú og ég.

Ég er stelpa.

Þú ert strákur.

Ég er stór.

Þú ert lítill.

Hvar ert þú?

Hvar er ég?

Ég er hér og þú líka.

Ég er úti að leika.

Mamma er heima.

Pabbi er heima.

Þú ert heima.

Ég er líka heima.

Sjálfsmyndin
Lestu textann og tengdu við mynd

Ég er stelpa.

Ég er með 

brún augu.

Ég er með 

rautt hár.

Ég er strákur.

Ég er með 

græn augu.

Ég er með 

brúnt hár.

Pabbi er að lesa.

Ég er að hlusta á sögu.

Það er gaman.

.
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Þú __ __ ég.

Ég __ __ stelpa.

__ __ ert strákur.

Ég __ __ stór.

__ __ ert lítill.

Hvar ert þú?

Hvar er __ __?

Ég er __ __ __ og þú líka.

Ég er úti __ __ leika.

__ __ __ __ __ er heima.

__ __ __ __ __ er heima.

__ __ ert heima.

__ __ er líka heima.

Ég __ __ stelpa.

Ég er __ __ __ 

brún augu.

Ég er __ __ __ 

rautt __ __ __.

__ __ er strákur.

Ég er __ __ __

græn augu.

Ég er __ __ __ 

brúnt __ __ __.

Pabbi er __ __ lesa.

Ég er __ __ hlusta __ sögu.

__ __ __ er gaman.

.
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Hver er ég? (merktu við það sem á við um þig)

Áhugamál: (merktu við það sem á við um þig)

Tengdu orð og mynd:

pabbi
mamma

heima

1. og  - er

2. ert  - er

3. að  - með

4. hér  - sér

5. úti   -
inni

1. Þú _______ ég.

2. Ég _______ stór.

3. Ég er _______ brún augu.

4. Ég er _______.

5. Ég er _______.

str

ste

lei

Hvaða orð vantar?

lesa tengja skrifa



Heimilisfang

Nafn:

Land

Póstnr.  og staður

Selfossi

september

2009

Elsku

mamma

ég gaman

mjög

Hérsakna

þín

er

Póstkort: raðaðu orðunum í setningar og skrifaðu á póstkortið.



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:ó,h,g,s,r,l,n,a,b,i

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:

Stelpan er ________.

Strákurinn er ________.

Pabbi er _________.

Mamma og pabbi eru ________. 

glaður

góð

sæt

leiður
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Póstkort: (skrifaðu póstkort og notaðu orðin til að hjálpa þér af stað)


