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ÉG Á ÞESSA BÓK

Nafn:  ______________________________

____________________________________

Bekkur: _____________________
 
Skóli:  ______________________________

Heimilisfang:  _______________________

____________________________________

Sími:  ________________________

Ég er góð/góður í ____________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Mér finnst gaman að _________________________________________________  

____________________________________________________________________

Uppáhaldsbókin mín er _______________________________________________

____________________________________________________________________

Uppáhaldsdýrið mitt er ___________________________________

__________________________________________

leikfimi            frímínútur            stærðfræði            hlaupa            dansa            
syngja            teikna            sofa      
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tónlist            myndmennt            fótbolti            lestur            skrifa            
lesa            leika            synda            hugsa            hjóla            spila
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LISTAR

brauð            mjólk            ostur            jógúrt            epli            bananar            
fiskur            kjöt            kex            skyr            terta            ís            fiskur            

hamborgarari            pylsur            safi            salat            franskar            popp   
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stuttbuxur            bolur            nærföt            náttföt            buxur            peysa            
úlpa            húfa            vettlingar            skór            sandalar            sundföt            

tannbursti            tannkrem            sólgleraugu            regnföt            bók            greiða
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ÓSKALISTI

dúkka            hjól            skíði            bók            litir            spil            skautar            
föt            gæludýr            bolti            kubbar            hljóðfæri            tölvuspil
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Ég óska mér ...            Mig langar í ...            Mig dreymir um ...
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MINNISMIÐAR

Góðan daginn, 
þetta er Ella.  Góðan dag, er 

pabbi þinn heima? 

 Nei, hann fór út í búð. 
Get ég tekið skilaboð?

 Viltu biðja hann 
að hringja 
í Huldu? 

 Allt í lagi, bless!

áríðandi            muna            ekki            gleyma            
símanúmer            heimilisfang  
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heimavinna            kaupa            flýta sér            heimsókn            leikfimi            

æfing            spilatími            tannlæknir
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TILKYNNINGAR

skemmtun            tombóla            markaður            grillveisla            
flóamarkaður            útsala            tilboð            til sölu            munið
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bannað            týnd            týndur            týnt            köttur            hundur            

páfagaukur              hættulegt              varúð              lokaður              hliðinu 
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PÓSTKORT

sólskin            rigning            rok            fallegt            gaman            
skoða            hlakka til            ferðalag            keyra   
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heitt            kalt            ganga            synda            leika            skoða            

fljúga            lest            bíll            flugvél
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DAGBÓKIN MÍN

gaman            leiðinlegt            skrifa            lesa            leika            teikna            
ganga            sofa            dreyma            vona            hlakka til            
heitt             kalt             rigning             sólskin             snjór
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frost            bjart            dimmt            borða            spila            læra            mamma            

pabbi            systir            bróðir            vinur            vinkona            heima            
skóli            tölva            sjónvarp            úti            inni            bíó 
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DAGBÓK BEKKJARINS

rigning            sólskin            slydda            haglél            skýjað            
kalt            hlýtt            frost            snjókoma  

Dagurinn í dag

Vikudagur: _____________________________________________  

Mánaðardagur: ____________________

Mánuður: _____________________________

Ár: ___________________

Árstíð Veðrið í dag
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Skólinn í dag

Fréttir í dag
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STAÐREYNDIR

spendýr            urta            kópur            brimill            fiskur            feldur            
sker     fjara            mjúkur            fallegur            synda            sjór            

fjörugur            skemmtilegur            lítill            stór   
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sveit            borg            bær            kirkja            skóli            bílar            tré            

umferð            dýr            fólk            margir            fáir            blokkir            fjöll
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LÝSING
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SJÓNARHORN

glöð            stofa            hús            kalt            hlýtt            úti            inni     
  bækur            litir            svöng            kubbar            blóm            leika            forvitin            
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stórt            lítið            tómt            dimmt            stólar            borð            skott

læra            lesa            skoða            hrædd            spennt            eyru            mjúk  
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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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