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Pétur sat við gluggann í herberginu sínu. 

Úti var rigning og rok enda komið haust. 

Pétur horfði á eftir laufunum falla í

regnbogans litum á jörðina.

Ég vildi að ég væri tré, hugsaði Pétur.

Þá gæti ég sofnað yfir veturinn og losnað 

við að fara í skólann.

Pétur var með hnút í maganum þegar 

hann hugsaði um skólann. 

Af hverju? Hvað er til ráða?

Pétur stóð upp og fór inn í eldhús en þar 

var mamma hans að búa til bláberjasultu. 

Pétur hugsaði með gleði þegar þau fóru í

berjamó upp í Grafning.

Er eitthvað að? Spyr mamma.

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

Spurningar já nei

1. Er Pétur leiður?

2. Er Pétur sofandi?

3. Er Pétur með hnút í maganum?

4. Er mamma Péturs að baka?

5. Fóru þau í berjamó?

pé

he
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Hvert fóru þau í berjamó?
�Grafning
�Skeið
�Flúðir



Pétur er ekki viss hvort hann eigi að segja 

mömmu sinni hvernig honum líður. 

Hvað á hann að gera?

Pétur veit að hann þarf á hjálp að halda.

Mér líður svo illa í skólanum, segir Pétur.

Ég þori aldrei að segja neitt. 

Þó að ég viti svörin þá þori ég ekki að 

svara kennaranum því ég er svo hræddur 

við að svarið sé rangt.

Strákarnir í bekknum eru alltaf að gera 

grín að mér.

Ég verð svo reiður og hleyp alltaf út og 

skelli hurðum.

Kennarinn er búin að tala við mig en ég 

þori ekki að segja honum hvernig 

strákarnir koma fram við mig. 

Palli er alveg hættur að tala við mig.  
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Orðabók: Flettu upp í orðabók og finndu 
orð sem byrja á þessum stöfum.

Spurningar já nei

1. Á Pétur að segja mömmu?

2. Þarf Pétur hjálp?

3. Líður Pétri vel í skólanum?

4. Er Pétur hræddur?

5. Er Pétur alltaf glaður?

mö
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Hvað eru strákarnir að gera við Pétur?
� hrekkja
� stríða
� meiða



Mamma hvað á ég að gera?

Útidyrahurðin opnast og inn kemur pabbi 

með innkaupapoka úr Bónus. 

Pétur, viltu fara út í bíl og ná í síðasta 

pokann.

Pétur stekkur út í bíl og nær í pokann. 

Mamma og pabbi tala saman á meðan.

Við skulum setjast niður og ræða saman, 

segir pabbi við Pétur.

Pabbi byrjar á því að hrósa Pétri fyrir að 

segja mömmu sinni hvernig honum líður.

Það er erfitt að hjálpa þér ef við vitum 

ekki hvað er að Pétur minn. 

Kennarinn þinn veit ekki hvað er að og 

þess vegna verður þú líka að segja 

honum hvað strákarnir eru að gera þér.
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Orðabók: Flettu upp í orðabók og finndu 
orð sem byrja á þessum stöfum.

Spurningar já nei

1. Kemur pabbi inn?

2. Var pabbi að versla í Krónunni?

3. Fer Pétur út í bíl?

4. Fær Pétur hrós?

5. Veit kennarinn hvað er að?
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Hvað á Pétur að gera?
� hætta í skólanum
� fara í nýjan skóla
� segja kennaranum



En þú verður að gæta þess að verða ekki 

svona  reiður, væni minn. Þú þarft að 

þekkja merkin í líkamanum þegar reiðin er 

að ná tökum á þér.

Krepptur hnefi, samanbitnar tennur, fiðrildi 

í maganum. 

Þegar þú finnur að reiðin er að ná tökum 

á þér þá er gott að telja upp á 10 eða 

hugsa um eitthvað skemmtilegt.

Þú skalt finna út nafn á tilfinninguna sem 

þú finnur  og segja við strákana: 

Mér líður mjög illa þegar þið eruð að gera 

grín að mér.

Þú getur líka gengið í burtu frá þeim og 

farið að gera eitthvað annað. 

Látið þá sjá að þeir ná ekki að stjórna þér.

Hvaða leið finnst þér best?
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Orðabók: Flettu upp í orðabók og finndu 
orð sem byrja á þessum stöfum.

Spurningar já nei

1. Þarf Pétur að þekkja reiðimerkin?

2. Er gott að hlaupa í burtu?

3. Er gott að telja upp á 10?

4. Er gott að segja frá tilfinningum?

5. Er gott að tala við vini sína?

gæ
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Þegar Pétur er reiður þá er hann með?
� kreppta hnefa og samanbitnar tennur
� bros á vör
� tár í augum



Veldu 6 orð til að skrifa 2x: Tengdu orð og mynd:

leiður
reiður

tala

1.
leiður

2.
fara

3.
stríða

4.
reiður

5.
gera

1. Pétur er _______________.

2. Hann vill ekki _______ í skólann.

3. Strákarnir __________ Pétri.

4. Pétur verður ____________.

5. Hvað á ég að ____________?

lei

ta

rei

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 mamma margar mömm__r

Eitt tré mörg tr__

Einn gluggi margir glugg__r

Ein sulta margar sult__r

Eitt ber mörg be__

Einn vinur margir vin__r

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 mjög leiður.

Pétur vill ekki fara í skólann.

________ var svo reiður í dag.

Mamma er inni í eldhúsi að búa til sultu.

_____ er dugleg að búa til sultu.

Mamma er að tala við Pétur.

_____ hlustar á Pétur.

Lauf fellur af trénu.

_____ er gult.
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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 ________.

Strákarnir eru að _______.

Mamma er að _____ til sultu.

horfa

stríða

tala

búa

Pétur er að _________.

Pétur er leiður.

Pétur __ __ __ reiður.

Núna er Pétur að horfa á tré.

Í gær ___________ Pétur á tré.

Pétur er að tala við mömmu.

Hann ___________ við mömmu.

Strákarnir eru að stríða Pétri.

Þeir ____________ Pétri í gær.

Pétur varð reiður.

Pétur ____ reiður.

Pabbi er að versla.

Pabbi ____________ í Bónus áðan.

var

horfði

talaði

stríddu

er

verslaði
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