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Markmið

Að	nemandinn	
•	 rifji	upp	fyrri	kynni	af	persónum	í
	 námsefninu	Kæra dagbók.
•	 kynnist	því	sem	gerast	mun	í	lífi
	 fjölskyldunnar	á	næstu	mánuðum .
•	 þjálfist	í	og	læri	að	nota	orð	sem	tengjast
	 búferlaflutningum .
•	 læri	að	nota	orð	sem	tengjast	húsbúnaði,	

tækjum	og	áhöldum .

Áhersluþættir

•	 Búferlaflutningur .
•	 Húsbúnaður .
•	 Atvinna/starf .
•	 Samtöl .

Verkefni í pdf-formi

•	 Glósubókin .
•	 Mynd	og	orð .
•	 Stafarugl .
•	 Önnur	verkefni	með	1 .	kafla .

Gagnvirkt efni og pdf-efni 
á vef Námsgagnastofnunar

Bókarlaus verkefni 
Hér	gæti	hentað	að	rifja	upp	notkun	ýmissa	
bókategunda,	s .s .	orðabók,	dagbók	og	glósubók,	
sjá	leik	nr .	2 .		
http://www .nams .is/kaera_dagbok/index .htm

Æfum íslensku
Gagnvirkur	vefur	sem	hentar	nemendurm	sem	
hafa	náð	nokkrum	tökum	á	íslenskunáminu,	sjá
http://www .nams .is/aefum_isl/index .htm

Aðferð – efni – gögn  

Söguaðferðin: Hentar	vel	með	þessari	bók	
eins	og	hinni	fyrri .	Sjá	t .d .	um	möguleika	
söguaðferðarinnar	á
http://starfsfolk .khi .is/ingvar/kennsluadferdir/
soguadferdin .htm

Könnun – samræður
Hafa	nemendur	í	bekknum	flutt	milli	staða,	
milli	landa	eða	heimsálfa?
Kannað	og	skráð,	t .d .	á	töflu,	hve	margir	hafa	
flutt	og	á	milli	hvaða	staða .
Nemandi	skrifi	nöfn	staðanna	þar	sem	hann	
hefur	búið	og	hve	lengi	hann	hefur	búið	á	
hverjum	stað .

Annað námsefni

•	 Íslenska nýja málið mitt: Verkefni	á	bls .	
121–132	(1)	og	á	bls .	83–90	(2)	og		
124–126	(2) .

•	 Lærum gott mál:	2 .	hefti,	bls .	31	og	3 .	hefti,	
bls .	7	(dagbók) .

1. Fjölskyldan flytur

http://www.nams.is/kaera_dagbok/index.htm 
http://www.nams.is/aefum_isl/index.htm
http://starfsfolk.khi.is/ingvar/kennsluadferdir/soguadferdin.htm 
http://starfsfolk.khi.is/ingvar/kennsluadferdir/soguadferdin.htm 
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Glósubókin

Íslenska Annað tungumál 

	 _______________________

flytja

suður

fengum: fá

góða: góður

ætlið: ætla

ferðumst: ferðast

húsbíl: húsbíll

tveimur: tveir

jarðfræðingum: jarðfræðingur

enga: enginn

oft

heimsækja

tölvupóst: tölvupóstur

vinnu: vinna

vinnuferð = vinna + ferð

halda áfram

kort = póstkort

rafmagn

1. Fjölskyldan flytur
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1. Fjölskyldan flytur
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ellefu	 12	 _______________

tólf	 14	 _______________

þrettán	 15	 _______________

fjórtán				 13	 _______________

fimmtán				11	 _______________

Skrifaðu rétt númer við orðin.

gámur	______	 ísskápur	______	 pappakassi	______	 ryksuga	______	

sófi	______	 straujárn	______	 útvarp	______	 dagbók	______	

tölva	______	 þvottavél	______	 sjónvarp	______	 hárþurrka	______

Dragðu línu og skrifaðu rétt töluorð á strikin. 

sex	 8	 _______________

sjö	 10	 _______________

átta	 9	 _______________

níu		 6	 _______________

tíu	 7	 _______________

sex
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Raðaðu orðunum í rétta röð.      

hita     við     sumar     í     mælum     jörðinni.     Í

_____________________________________________________________________________________

að    tölvupóst.       senda       Ég        þér     ætla

_____________________________________________________________________________________

Stafarugl
Raðaðu bókstöfunum í rétta röð. Skrifaðu svo orðin á strikin.

GÁRUM

ÍKSSÁRUP

TÖLAV

ÞVATTOVÉL

SÓFI

GYKRAUS

SJÓVRNAP

HÁRÞKUARR

ÚTAPVR

RAUSTJÁNR

PAPSKAIPAS

GABDÓK

1. Fjölskyldan flytur

Mundu stóran staf 
og punkt. 

14

6

3 8

4

1

7

11 10

13

12

9

2

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 8 7 12 13 14



8© 2008 Jóhanna G. Kristjánsdóttir – Verkefni með Kæra dagbók 2          NÁMSGAGNASTOFNUN

Skrifaðu orðin á réttan stað.

ísskápur          fótbolti          borð          sjónvarp          gámur          útvarp 

ryksuga          taska          dagbók          brauðrist           tölva          rúm

rafmagnstæki

ekki rafmagnstæki

Hver segir þetta?
Skrifaðu rétt orð og rétt nafn á strikin.    

Ég						ætla						að	skrifa	þér	oft .	 	 	 __________________

Ég	____________	að	heimsækja	þig	í	sumar .		 	 __________________

Hvað	____________	þið	að	gera?	 	 	 __________________

____________	þið	að	flytja	suður?	 	 	 __________________

____________		____________	ekki	að	flytja .	 	 __________________

Ég	____________	senda	þér	tölvupóst .		 	 __________________

  

1. Fjölskyldan flytur

Skoðaðu 
bls. 1 í bókinni.

Sonja




