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Hvaða há vaði er þetta?
Æ, þetta er bara bíll inn minn,
hljóð kút ur inn er far inn.
Þeg ar bíll inn bil ar för um við með hann á verk stæði. 
Stund um get um við gert við bíl inn sjálf.
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Bíll inn er bú inn til úr ótal hlut um, 
stór um og smá um.
Sumt er úr málmi, ann að úr plasti, 
gúmmíi eða gleri. All ir þess ir hlut ir 
eru sett ir sam an af mik illi ná kvæmni 
í bíla verk smiðj um og sætin eru 
klædd með mismunandi efnum.
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„Góð an dag , viltu 
gera svo vel að 

fylla hann.“

„Já, ekki mál ið.“



Hvað knýr bíl inn áfram?
Það er vél in í bíln um.
Vél in þarf orku sem hún fær úr 
elds neyti. Það get ur ver ið 
bens ín, dísil ol ía eða metangas.

Elds neyt ið er sett á sér stak an 
geymi í bíln um. Hvað ger ist ef 
við gleym um að setja elds neyti 
á bíl inn?

Eins og bíllinn þurf um við orku 
til að hreyfa okk ur. Hana fáum 
við úr mat. Þeg ar við höf um 
ekki borð að lengi verð um við 
orku laus.
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Hvað an kem ur þetta 
garna gaul? Ég hlýt að 

vera svang ur.
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Þeg ar langa langamma og langa
langafi voru ung ferð uð ust þau  
ým ist gang andi eða á hest baki. 
Hest ar þurfa vatn og hey til að  
kom ast leið ar sinn ar. 

Bíll inn tók við hlut verki hests ins.
Afl vél ar inn ar er mælt í hest öfl um.
Þeim mun öfl ugri sem vél in er því  
fljót ari er bíll inn að ná ákveðn um 
hraða. 



Þeg ar við ról um okk ur för um 
við ekki af stað nema ein hver 
ýti á okk ur eða við ýtum okk ur 
sjálf af stað. 
Í báð um til vik um þarf kraft.

7

Viltu ýta mér 
af stað?

Já, það vil ég.

Ég ýti mér bara 
sjálf.

Til að koma hlutum á 
hreyfingu þarf kraft. 
Það þarf kraft til að 
draga, ýta eða snúa 
hlut um. 
Stund um höf um við 
ekki næg an kraft til 
að hreyfa þunga hluti.
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Þeg ar við för um í reip tog, þá vinn ur það lið 
sem tog ar af meiri krafti.
Hlut ur hreyf ist í sam ræmi við kraft inn sem  
not að ur er til að koma hon um af stað. Þeg ar 
við not um mik inn kraft fer hlut ur inn hratt en 
hæg ar þeg ar minni krafti er beitt.
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Hlut ir renna auð veld lega 
á sléttu yf ir borði og  
hrað ar nið ur halla.
Þetta er eins með bíl ana. 
Ef ekið er hratt nið ur 
brekku er betra að hafa 
brems urn ar í lagi.

Það þarf líka kraft til að hægja á 
hlut um á hreyf ingu og stöðva þá. 
Bíll hreyf ist hæg ar á ójöfn um en  
slétt um vegi.

Það er ekki gott að dansa á göngu
skóm á gólf teppi og hugs ið ykk ur 
hvern ig það væri að renna sér nið ur 
brekku á snjó þotu þar sem eng inn 
snjór væri!



Nagl ar eru stund um sett ir á 
dekk in yfir vetr ar tím ann til 
þess að bíll inn renni síð ur í 
hálku. Hins veg ar skemma 
nagl arn ir mal bik ið. Þeir rífa 
það upp og ör smá ar agn ir 
þyrl ast upp. 
Hvað skyldi verða um þess ar 
litlu agn ir?
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Bíldekk in eru kringlótt og full af lofti. 
Stund um springa dekk in, þá breyt ist  
lög un þeirra og þau falla sam an.   
Hvern ig er þá að aka bíln um?  
Snú ast dekk in eins vel og áður?
Dekk in eru úr gúmmíi og á þeim er 
mis mun andi mynst ur. Hvaða hlut verki 
gegn ir mynstr ið í rign ingu og hálku?
Gróft mynst ur veit ir við nám og ger ir 
bíl inn stöðug an. Slétt dekk geta ver ið 
hættu leg.
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Við not um líka kraft  
þeg ar við erum að  

móta úr leir eða 
hnoða snjó bolta, 
kasta bolta, ýta 
kerru, bursta tenn
urn ar, vega salt, 

sippa og hjóla.
Dett ur ykk ur eitt hvað 

annað í hug þar sem við 
þurf um að beita krafti?

Það þarf kraft til að breyta  
lög un hluta. 
Þeg ar við ýtum á svamp,  
tog um í gorm eða teygju  
þá not um við kraft.
Þeg ar við fletj um út deig með 
köku kefli þá not um við kraft. 
Þeg ar við setj umst inn í bíl  
gefa fjaðr irn ar í sæt inu eft ir,  
mis mun andi mik ið.
Hvern ig skyldi standa á því?

Þá yrði nú rass inn 
al deil is aum ur!

Hugs aðu þér ef það væru eng ar  
fjaðr ir í bílsæt un um þá væri nú ekki 

gott að aka eft ir hol ótt um vegi. 



Fyrstu bíl arn ir voru bún ir til í Þýska landi í 
kring um 1885. Þeir líkt ust kerru með  

bens ín vél.
Banda ríkja mað ur inn Henry Ford var 
fyrst ur til að fjöldafram leiða bíla.
Bíll inn var sett ur í gang með því að 

snúa sveif sem var fram an á hon um. Til 
þess þurfti nú al deil is krafta í köggl um.

Nú eru bíl ar með raf geymi sem geym ir 
orku til að snúa vél inni í gang. 
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Fyrsti bíl inn kom til Ís lands árið 1904.
Hann reynd ist frek ar illa, bil aði oft og 
vél in var kraft lít il.
Bíll inn komst varla upp brekk ur.
Far þeg arn ir þurftu meira að segja að 
stíga út úr bíln um og ganga sjálf ir 
upp brekk urn ar!



Elds neyti fyr ir bíla er unn ið úr olíu. 
En hvað er olía?
Olía er leif ar af æva göml um líf ver um 
sem liggja djúpt ofan í jörð inni.
Olía hef ur varð veist í jarð lög um á 
ýms um stöð um á jörð inni.
Um alda mót in 1900 var byrj að að 
bora eft ir olíu úr jörðu og vinna  
elds neyti úr ol í unni. 
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blöndungur

Elds neyt ið knýr vél ina áfram. 
Raf vél teng ist vél inni og fram leið ir  
raf magn.
Raf magn ið fer í raf geym inn og við  
get um ræst bíl inn, kveikt ljós in og 
hlust að á út varp ið.
Í bíl um og á mörg um reið hjól um  
eru gír ar.

Gír arn ir eru not að ir til að breyta  
hrað an um.
Hjól reiða menn nota háan gír  
þeg ar þeir fara nið ur brekku og þá 
fer hjól ið hratt.
Þeg ar hjólað er upp brekku er sett 
í lág an gír. Þá er létt ara að hjóla.

kveikjukerti

sveifarás

strokkar og bullurgírkassidrifskaftdrif og öxull

bensíndæla

bensíngeymir

bulla



Það er mjög mik il vægt  
að fylgja um ferð ar regl um. 
Get ið þið ímynd að ykk ur hvað 
gerð ist ef við hlýdd um ekki  
um ferð ar regl un um eða ef alls 
eng ar um ferð ar regl ur væru til?
Hvaða um ferð ar merki þekkið þið?
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Ég er smeyk við 
alla þessa bíla.

Ég geri það 
alltaf.

Krakk ar, mun ið að líta til hægri og vinstri  
og síð an aft ur til hægri og hlusta áður  

en þið far ið yfir göt una.
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Við verð um að fara í öku skóla, 
taka bíl próf og fá öku skír teini 
til að mega aka bíl.
Öku mað ur inn þarf að hafa 
margt í huga þeg ar hann er 
úti að aka.

•   Spenna belt ið.
•   Horfa vel í kring um sig og  
 líta í bak sýn is speg il inn.
•   Virða há marks hraða og  
 um ferð ar regl ur.
•   Stöðva á rauðu ljósi.
•   Ekki aka utan vega.
•   Víkja úr vegi fyr ir slökkvi liði, 
 sjúkra bíl og lög reglu en  
 um fram allt aka var lega.

MINNISLISTI ÖKUMANNS



Öku mað ur inn þarf að sjá vel út  
um bíl rúð urn ar.
Hann set ur stefnu ljós in á til að  
láta aðra vita hvort hann ætl ar  
að beygja til hægri eða vinstri.

Bremsu ljós in kvikna þeg ar  
öku mað ur inn stíg ur á brems urn ar.
Flaut an er not uð til að ná at hygli  
ann arra í um ferð inni.
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Það þarf líka að 
hreinsa spegl ana 

vel og ljós in.

Það er ekki  
ama legt að eiga svona  

dug leg an krakka.
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Hraða hindr an ir og þreng ing ar 
eru sett ar á göt ur til að koma í 
veg fyr ir hrað akst ur.



Bíl ar eru nauð syn leg far ar tæki en 
þeim fylgja ákveðn ir ókost ir. 
Þeg ar vél in brenn ir elds neyti mynd ast 
út blást ur sem fer út um púströr ið.

Út blást ur inn meng ar and rúms loft ið og 
get ur ver ið hættu leg ur heilsu okk ar.
Bíl um fylg ir líka há vaði. Stund um þarf 
að taka leik svæði und ir bíla stæði og 
hvar er þá hægt að leika sér?
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Það er ýmislegt gert til að draga úr 
meng un, með al ann ars eru settir 
sérstakir hreinsikútar í bíla. Þeir eyða 
hættu leg um meng un ar efn um áður 
en þau fara út úr púströri bíls ins.

Einnig er reynt að finna aðferðir til 
að fram leiða bíla sem menga 
minna. Hvern ig ætli það sé hægt?
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Hvað er gert við gamla óöku færa bíla?
Þeg ar ekki er hægt að nota bíl inn leng ur 
þá á að koma hon um á stað þar sem 
hann er tek inn í sund ur. Þar er reynt að 
end ur nýta eða end ur vinna sem flesta 
hluti úr bíln um.
Í ónýt um bíl er mik ið af nýt an legu efni  
sem hægt er að nota til dæm is sem  
vara hluti í aðra bíla.
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Hvað get um við gert til að 
draga úr neikvæðum áhrifum 
bílsins?
Við get um minnt bíl stjór ana  
á að skilja bíl ana ekki eft ir í 
lausa gangi. Við get um samnýtt 
bíla eða tek ið strætó.
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Við getum líka geng ið okk ur til 
heilsu bót ar og hjólað. Þá notum við 
orku og styrkjum líkamann og förum 
bet ur með um hverfi okk ar.

Jæja, það er ekki eft ir neinu  
að bíða.
Dríf um okk ur út í kraft göngu.
Einn, tveir og þrír, 
setj um í fjórða gír!

Maður sér svo 
margt skemmtilegt 

í göngutúr.
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