
2

KÆRA 
DAGBÓK

Orð og myndir

•   Verkefni við nemendabókina
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Ýmis orð

Skólinn

✂

✂

✂
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dagbók (póst)kort tölvupóstur póstkassi

frímerki (sendi)bréf teikniblokk landakort

áttaviti húsbíll hjólabretti

stundaskrá skólasafn kór félagsmiðstöð

fatahengi skóhilla boltageymsla námsráðgjafi

Skólinn

✂

✂

✂

Ýmis orð
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Umhverfi

Dagar – veður

✂

✂

✂
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Umhverfi

langt frá stutt frá beint áfram til hægri

til vinstri hringvegur beygjur holóttur vegur

brekka eldfjall hver tröll

Dagar – veður

bolludagur sprengidagur öskudagur logn

vindur – 
hvasst

heitt – hiti kalt – kuldi

✂

✂

✂
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Sagnorð

✂

✂

✂
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Sagnorð

búa til mat vaska upp laga til smyrja brauð

skera 
grænmeti

grilla vinna – tapa fara í fótbolta

detta syngja spila tjalda

kveikja bál róa flýta sér vera í fríi

raka smíða mála slá

✂

✂

✂
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Lýsingarorð 1

✂

✂

✂
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Lýsingarorð 1

hátt hús lágt hús margir fáir

stuttur trefill langur trefill langt lengra

lengst hátt hærra hæst

stór stærri stærstur lítill

minni minnstur bjart dimmt

✂

✂

✂
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Lýsingarorð 2
✂

✂

✂
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Lýsingarorð 2

stutt hár sítt hár ljóst hár dökkt hár

slétt hár krullað hár litað hár strípað hár

víðar buxur víðari buxur síðar buxur síðari buxur

röndóttur 
jakki

doppóttur 
jakki

köflóttur  
jakki

rósóttur  
jakki

heill brotinn

✂

✂

✂
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Merkir staðir

✂

✂
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Merkir staðir

Alþingishúsið Austurvöllur Ráðhúsið Tjörnin

Húsdýra- 
garðurinn

Perlan
Hallgríms- 

kirkja
Laugardals- 

laugin

Bessastaðir Gullfoss Geysir Hekla

Þingvellir

✂

✂


	Forsíða
	Ýmis orð/Skólinn 
	Ýmis orð/Skólinn
	Umhverfi/Dagar-veður
	Umhverfi/Dagar-veður
	Sagnorð
	Sagnorð
	Lýsingarorð 1
	Lýsingarorð 1
	Lýsingarorð 2
	Lýsingarorð 2
	Merkir staðir
	Merkir staðir 

