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ÉG ER

er       bý       á       hár       augu       svart       ljóst       brúnt       rautt       græn          
blá        brún       heima       gamall       gömul       ára       æfi        spila          

gæludýr        hundur       hestur       köttur       systkini       systir       bróðir



3

MÉR FINNST

eftirlætis        uppáhalds        námsgrein        tómstundir        gaman        
skemmtilegt            dansa        bækur        leika        leiðinlegt        syngja         

teikna        áhugamál         gott        vont        íþróttir
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HVAÐ SÉ ÉG?

stóll          rúm          sæng          koddi          rúmteppi          fiskabúr          trefill         
bækur         spil         myndir         köflótt         mynstrað         mjúkur         hlýtt  



5
röndótt         skólataska         fallegt         langur         bangsi         margar          bolti         

motta         pensill         litir         gamall         lítill         borð         blað         lampi
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SENDIBRÉF

gaman        skóli        ferðalag        veður        gott        vont        kalt        hlýtt          
rigning         sólskin         snjór         bolti         bók         safna         skrifa  



7
gönguferð          nesti          útilega          tjald          flugvél          frímerki          leika          

smíða          spila          mála          garður          blóm          tré          skíði          skautar           



HVER Á HEIMA HÉR?

8



9
stólar     borð     rúm     arinn     pottur     diskar     bollar     rúmföt     rúm     strompur      

hús     þak     brattur     buxur     köflótt     röndótt     heitur     stór     lítill     bættar    

stuttur    margir    sjö    svartur    kerti    stigi     doppótt    sæng    koddi    fjöll    tré
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MÍN SKOÐUN

gaman          skemmtilegt          leiðinlegt          skóli          heima          spila          
dansa          syngja          lesa          reikna          teikna          leika          horfa   



11
stríða          áhugamál          frímínútur          fótbolti          sjónvarp          fimleikar          

skíðaferð          sofa          heimavinna          útilega          æfa          breyta



12

UPPSKRIFT

hveiti          lyftiduft          smjör          mæliskeið          bolli          bökunarplata           
ofn          sykur          kaka          hiti          baka          hræra  



13
smákökur          uppskrift          lesa          heitt          raða          mæla            

hrærivél         gráður          desilítrar          teskeið          grömm



HVAÐA LEIÐ?

14



15
brú          lækur          tré          hús          girðing          fuglar          leikvöllur          

bakarí          hægri          vinstri          framhjá          undir          yfir          köttur          

róla          steinar          garður          blóm          sandkassi          gangbraut          gata
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HVER - HVAR - HVAÐ?
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17
sjóræningi       skógur       eyðieyja       dimmur       prinsessa       geimvera       hús     

fiskur       kóngshöll       sjór       pláneta       geimur       stjörnur       mús       lítill       

borg       djúpur       dimmur       falleg       einmana       villtur       glaður       týndur
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RÉTT RÖÐ



19
afmæli            morgunn            gjafir            gestir            pabbi            mamma            

sofandi            kvöld            hvolpur            pakki            terta            kerti             

opna              glöð            vakna            sofna            kvöld



20

DAGURINN MINN



21
vakna            sofna            kalt            heitt            ferðast            vinna            skóli            

borða            galdra            hlaupa            heima            vetur            sumar            

gaman            föt            synda            keyra            fljúga            týnast



22

FULLKOMINN DAGUR
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Til nemenda!

Við þurfum oft að nota ritun í daglegu lífi, til dæmis til að 
skrifa minnisatriði eða bréf og kort. Gaman er líka að halda 
dagbók og skrifa sögur.

Í þessari bók eru alls konar verkefni fyrir ykkur sem eruð að 
byrja að fást við ritun. Áður en þið farið að skrifa skuluð þið 
tala saman um það sem þið ætlið að gera.

Góða skemmtun og gangi ykkur vel!
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