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Dómínó – söguspjöld – staðir

Dómínó spjöld 29.1

fjall haf hellir

kastali þorp skógur

kofi á brú
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29.2Dómínó spjöld 

Dómínó – söguspjöld – staðir 2

stöðuvatn fangelsi foss

eyðimörk kirkja skip

hús turn kirkjugarður
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29.3Dómínó spjöld 

Dómínó – söguspjöld – persónur

risi dvergur galdranorn

prinsessa prins veiðimaður

riddari seiðkarl betlari
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29.4Dómínó spjöld 

Dómínó – söguspjöld – persónur 2

munkur prestur

álfadís þjófur vampíra

kóngur drottning fiskimaður

bakari 
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29.5Dómínó spjöld 

Dómínó – söguspjöld – verur og dýr

skrímsli einhyrningur dreki

tígrisdýr hestur geit

hundur köttur leðurblaka
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29.6Dómínó spjöld 

Dómínó – söguspjöld – hreyfing

finna/finnur fara/fer sofa/sefur

sjá/sér vakna/vaknar öskra/öskrar

borða/borðar elska/elskar drekka/drekkur
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29.7Dómínó spjöld 

Dómínó – söguspjöld – hreyfing 2

mynd af ein-
hvern að labba

mynd af ein-
hvern að detta

mynd af ein-
hvern að fljúga

mynd af ein-
hvern að elta ein-

hvern

klifra/klifrar sigla/siglir hlaupa/hleypur

elta/eltir fljúga/flýgur detta/dettur

hoppa/hoppar synda/syndir ganga/gengur
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29.8Dómínó spjöld 

Dómínó – söguspjöld – tilfinningar

svangur þyrstur reiður

hræddur sorgmædd glaður

hissa leiður syfjaður
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1.129.9Dómínó spjöld 

fjall kóngur hræddur

skógur drottning reiður

kastali dreki leiður

hellir þorp einhyrningur

skrímsli einmana svangur

þyrstur slagsmál hestur

klifrar eyðimörk kofi

syndir stöðuvatn á

eltir riddari pottur

drekkur fugl seiðkarl

skip norn kaldur

rigning turn flýgur

borðar matur hissa

vaknar hleypur vindur

Bingóorðaforði

Sjá ljósrit af bingóspjaldi á bls. 48.  Verkefnablað 7.6
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