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DAUÐAR FLUGUR – bls. 5

Krossaðu í réttan reit.

Sögupersónan er 

  niðri í kjallara.   uppi á háalofti. inni í sumarbústað.

Hvernig er veðrið úti? 

  Það er rigning.  Það er þoka.  Það er sól.

Skoðum sagnorð!

píri (að píra)  veltur (að velta) ýti ( að ýta)    

teygi (að teygja) litast um (að litast um)   

Settu rétt sagnorð í eyðurnar.

Ég _____________ augun þegar sólin skín. Ég ______________ við kassanum 

svo hann ______________. Ég ______________ mig eftir bókinni í efstu hillunni. 

Ég ________________________ í herberginu.

Gerðu hring utan um skordýr sem geta flogið.

könguló mýfluga ormur  snigill  járnsmiður

maríubjalla froskur  fiskifluga hrossafluga lirfa

Settu orðin í fleirtölu.

eintala fleirtala eintala fleirtala

fluga kassi

auga hilla

bók gluggi

✘
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✘

LYKT – bls. 6–8

Krossaðu í réttan reit.

Hvers vegna er sögupersónan ringluð?   

  Hún er svöng.  Hún er þreytt.        Hún er nývöknuð.

Hvers saknar sögupersónan?

  Minninga.  Lyktar og bragðs.       Fisks og kjöts.

Skoðum margræð orð!   

 

Settu rétt orð í eyðurnar.

Mamma á fallega ________________. Sigga á tvær ______________________.

_______________ á bókinni er skrautleg. Framan á ________________ er mynd.

Gerðu hring utan um það sem þú finnur lykt af.

gras  steinn  fluga  pítsa  kassi

pylsa  málning kjöt  ilmvatn  froskur

Skrifaðu samheitin.   

lykt _____________________   aumur _______________________     

kátur ______________________  snjáður _______________________

höfuð ______________________ fleygja _____________________

kápa (no.) yfirhöfn

kápa (no.) framhlið á bók, bókarkápa

kápunni    kápu    kápur    kápan

viðkvæmur     ilmur     glaður      

slitinn          haus     kasta

Sama orðið hefur fleiri en eina 

merkingu.
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HREKKUR – bls. 9–11

Krossaðu í réttan reit.

Hvers vegna er maðurinn undrandi?  

 Hann sér ljós.    Hann sér draug. Hann sér bækur á gólfinu.

Hvað dettur úr kassanum?

 Bækur.    Marglitar kúlur. Engill.

Hvað merkir að hnykla brýrnar?   

 Að fara yfir brýrnar. Að setja í augabrýrnar. Að hnykla vöðvana. 

Tengdu samheitin. 

marrar (að marra)  stynur

deplar (að depla)  stríðir

dæsir (að dæsa)   brakar

hrellir (að hrella)   blikkar  

Gerðu hring utan um það sem er brothætt .

diskur        stóll        blóm        mjólk        epli        glas  

peysa         borð        krús        fluga        ljósapera        kerti

Gerðu hring utan um það sem er  mjúkt .

teppi        skál        gras        koddi        mjólk        peysa    

dýna        sæng       ormur         bíll        silki        silfur        bangsi

Í hvaða orðflokki eru þessi orð?

✘
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BRÖLT – bls. 12–13

Tengdu samheitin. 

stara  rödd

rúlla  horfa

skella  velta

rómur  hraða sér

flýta  tefja/doka

hika  vinka

veifa  falla

hrasa  detta

Skoðum margræð orð!  

Settu rétt orð í eyðurnar.

Karlinn býr á þriðju ________________.

Haninn galar uppi á ________________.

Það eru margar ______________ í nýju blokkinni.

Það spáir mikilli __________ yfir landinu á morgun.

Krakkarnir gengu upp á ____________.

veifaði   rúllaði   starði    

hrasaði   skellti   hikaði

hæðina    hæð    hæðinni, 

hæðir    hæð

Settu rétt sagnorð í eyðurnar.

Kúlan ___________ eftir gólfinu.

Hann var reiður og ____________ hurðinni. 

Hún sá ekki steininn og ____________.

Stelpan ___________ út um gluggann.

Strákurinn ______________ bless.

hæð (no.) hóll

hæð (no.) hæð í húsi

hæð (lo.) veðurhæð

Sama orðið hefur fleiri  

en eina merkingu.
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DRAUGUR – bls. 14–17

Krossaðu í réttan reit.

Hvenær fer Grímar niður af loftinu? 

 Á nóttunni. Á kvöldin. Um miðjan dag.

Hvað sér Grímar mörg börn í eldhúsinu?

   Eina stelpu. Tvö börn. Einn strák.

Settu sagnorðið bakar  í eyðurnar. 

Mamma __________ köku.     Kisa ___________ sig í sólinni.

Hvað var kisa að gera? __________________

Settu rétt lýsingarorð í eyðurnar.

Ég stari á ____________ konuna sem masar 

glaðlega við ____________ börnin. 

Hún hellir __________ mjólk í ______________ glasið. 

Ég hugsa langt aftur í tímann um aðra 

_______________ konu með tvö _________ börn.

 Og enga ____________ mjólk.

Finndu þrenns konar mat sem er búinn til úr mjólk.

_____________________________________________________________________

Finndu þrjú lýsingarorð sem lýsa ketti. 

_____________________________________________________________________

kaldri     bláa     fallegu

litlu     kalda     lítil     fátæka

✘

Sama orðið hefur fleiri en eina 

merkingu.
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SPEGILL – bls. 18–19

Krossaðu í réttan reit.

Hvers vegna bregður Grímari þegar hann horfir í spegilinn?  

  Hann sér svört ský. Hann sér reiðan strák. Hann sér litlu greyin.

Skoðum lýsingarorð.

Settu rétta mynd lýsingarorðanna í reitina. 

Hún er reið. Hún er Hún er

Hann er Hann er svartur. Hann er

Það er Það er Það er stórt.

Settu rétta beygingu lýsingarorðsins   reiður   í eyðurnar.

Grímar er ______________. Litla barnið er ekki ______________ en kannski 

er mamma barnsins _______________ út í Grímar.

Gerðu hring utan um samheiti orðanna  reiður  og  glaður .    

   reiður    glaður

reiður   svart    stór  svört    

reitt     stór

Lýsingarorð beygjast eftir kynjum.

Hvað fannstu  

mörg orð? 

✘

gramur

glaður 

bálvondur 

fallegur

góður 

illur 

bálreiður 

lítill

ánægður

fúll  

kátur  

svartur

hress 

glaðvær

stór

skrýtinn
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HEIÐIN – bls. 20–22

Svaraðu spurningunum. 

Hvernig var veðrið á heiðinni? __________________________________________

_____________________________________________________________________

Hverjir voru á ferð með Grímari? ________________________________________

_____________________________________________________________________

Hvað sagði bóndinn? __________________________________________________

_____________________________________________________________________

Af hverju bölvaði Grímar bóndanum? ____________________________________

_____________________________________________________________________

Af hverju gat Grímar ekki hrópað nöfnin? ________________________________

_____________________________________________________________________

Gerðist þetta nýlega? _________________________________________________

Gerðu hring utan um orð sem lýsa veðri. 

vindur sveit  él  bær  bylur

hríð  frost  gras  snjókoma stormur 

Tengdu andheitin saman.
langt  

hætta  

lítill

svangur 

stór

saddur

stutt

byrja

týna  

sofa 

hrópa 

síðastur 

vaka

fyrstur

hvísla 

finna
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HEFND – bls. 23–25

Svaraðu spurningunum. 

Hvern heimsótti Grímar aftur og aftur? ___________________________________

Af hverju lét Grímar fólkið ekki í friði? ____________________________________

_____________________________________________________________________

Hvaða nöfnum hefur Grímar verið kallaður? ______________________________

_____________________________________________________________________

Skoðaðu töfluna.

Settu svo réttar myndir lýsingarorðanna í eyðurnar.

kyn frumstig miðstig efsta stig

kvenkyn mjó kona mjórri mjóst

karlkyn mjór maður mjórri mjóstur

hvorugkyn mjótt barn mjórra mjóst

Strákurinn er ______________. Vofan er _______________ en strákurinn. 

Draugurinn er samt ___________________. Barnið er lítið og ________________.  

Grímar var ___________ en systur hans. Mamma þeirra var samt ___________.

 

Bættu lýsingarorðum í eyðurnar.  

Ég skoða _________________ fötin mín: þau má laga. 

Mig vantar ____________ hatt. Og ____________ frakka. Og ____________ staf!

svartan   gömlu    

mjúkan   nýjan

Hugsaðu um af hverju Grímar 

vildi hefna sín.
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AFKVÆMIÐ – bls. 26–27

Skoðaðu merkingu orðanna  afkvæmi  og  afkomandi.

Hvað átti konan í húsinu mörg afkvæmi? ________

Settu rétt orð í eyðurnar. 

Grímar sefur á _____________________.

Á __________________ kemur sólin upp.

Í ________________ borðum við góðan mat.

Eftir _________________ leikur barnið sér.

Á ____________________ er enginn heima.

Á _____________________ förum við að sofa.

Skrifaðu setningarnar í fleirtölu.  

Ég er á vappi um húsið.  __________________________________________

Ég bíð eftir þeim rétta.  __________________________________________

Ég hrekk upp.   __________________________________________

Ég finn gamalt hatur brenna. __________________________________________

Ég elti hann að dyrunum. __________________________________________

Ég heyri raddir.   __________________________________________

Ég ætla að bíða.  __________________________________________

daginn

morgnana

hádegið

nóttunni

hádeginu

kvöldin

Í hvaða orðflokki eru  

skáletruðu orðin?

Við erum á vappi um húsið.

Afkvæmi manna eru börn, 

afkvæmi dýra eru t.d. lömb,  

folöld og kálfar.

Afkomandi getur verið barn,  

barnabarn, barnabarnabarn  

o.s.frv.
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DRAUGAGANGUR – bls. 28–31

Svaraðu spurningunum. 

Nefndu fjóra hrekki sem Grímar er snillingur í.

_____________________________________________________________________

Hvers vegna áttar Grímar sig ekki á piltinum? Nefndu þrjú atriði.

_____________________________________________________________________

Hver í fjölskyldunni var afkomandi bóndans á heiðinni?    

_____________________________________________________________________

Hvað merkir hann hefur kvatt fyrir löngu?

_____________________________________________________________________

Settu rétt fornafn í staðinn fyrir skáletruðu orðin.  

Húsið er fínt.   ___________ er fínt.  

Kötturinn hvæsir.  ___________ hvæsir.

Pilturinn flögrar um.  ___________ flögrar um.

Mamman grætur.  ___________ grætur.

Myndirnar eru margar.  ___________ eru margar.

Konan hugsar um manninn. ___________ hugsar um ___________.

Skoðum margræð orð!

Gerðu hring utan um lýsingarorð sem eiga við peru (ávöxtinn). 

falleg rauð gómsæt hörð  stór mjó 

loðin svört mjúk  ljót græn brothætt  

eintala fleirtala

hún þær

hann þeir

það þau

Það

pera (no.) ávöxtur

pera (no.) ljósapera
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KIRKJUGARÐUR – bls. 32–35

Settu rétt sagnorð í eyðurnar. 

Strákurinn er hræddur við hundinn  

og _____________________ frá húsinu.

Síðan _____________________ hann um göturnar.  

Allt í kringum hann _____________________ flugur. 

Að lokum mætir hann eldri konum sem hann _____________________ fyrir.

Nafnorð eða sagnorð?

nafnorð (no.) þyrla sagnorð (so.) að þyrla

merking flugvél merking fjúka, þeyta 

kyn kvenkyn (hún þyrlan) nútíð þyrlar

fleirtala þyrlur þátíð þyrlaði

Skrifaðu rétt orð í eyðurnar. 
Strikaðu undir hvort það er no. eða so.

Það er gaman að fljúga í __________________ (no. – so.). 

Þegar __________________ (no. – so.) fer á loft 

__________________ (no. – so.) moldin til. 

Maðurinn datt og __________________ (no. – so.) upp laufinu. 

Konan var sótt í __________________ (no. – so.).

forðar sér (að forða sér)     

sveima (að sveima) 

hneigir sig (að hneigja sig)     

ráfar (að ráfa)

þyrla

þyrlu    þyrlan    þyrlaði    þyrlu    þyrlast

Sum orð líta eins út en tilheyra 

ólíkum orðflokkum og hafa  

mismunandi merkingu.
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Skrifaðu samheiti skáletruðu orðanna.

hulinn       kyrrlátur       ásækja       gamalli tíð       læti       hugrekkið  

Það er mikill hávaði í vélunum.    ______________________

Stígurinn var þakinn laufum     ______________________

Kirkjugarðurinn er friðsæll.    ______________________

Er ég að missa kjarkinn?    ______________________

Ætla ég að ofsækja afkomendur bóndans alla tíð? ______________________

Á ég að gleyma fortíðinni?    ______________________

Finndu heiti á farartækjum og vinnuvélum í lofti, á landi og á sjó.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Skrifaðu orðin hér að neðan í réttan reit.

jarmar     baular     hneggjar     hrín      

mjálmar   geltir     krunkar     syngur

Dýr Hljóð Dýr Hljóð

hundur hestur

köttur svín

kýr hrafn 

kind skógarþröstur

þyrla
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HÚSIÐ – bls. 36–37

Krossaðu í réttan reit.

Um hvað ásaka nágrannarnir hver annan?

 Slökkva ekki ljósin.           Hnupl og hrekki.          Skilja eftir rusl.

Hver vakir á nóttunni?

 Draugurinn.                 Afkvæmið.           Móðirin.

Hvað merkir að ofsækja einhvern?

 Elta einhvern og gera mein.         Sækja einhvern.           Hjálpa einhverjum.

Settu hring utan um orð sem merkja   hávaða .

skella  hvísla  berja  pískra  öskra

nöldra garga  kvarta  smella  æpa

Veldu þrjú orð hér fyrir ofan og búðu til setningar.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Svaraðu spurningunum. 

Af hverju sótti karlinn í risinu prest? _____________________________________

_____________________________________________________________________

Hvað gerði Grímar þegar presturinn var farinn? ___________________________

_____________________________________________________________________

✘
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SPOR – bls. 38–40 

Settu rétt lýsingarorð í eyðurnar.

Í _________________ forstofunni er umhorfs eins og  

______________________ draugur hafi leikið þar lausum hala.  

Arkir af _________________ pappír þekja _________________ gólfið. 

_________________ blómapottur hefur oltið á hliðina  

og gólfið er útatað í _________________ mold og bleytu.

Hvernig breytist sagnorðið   að ganga   í nútíð eftir persónum?

eintala fleirtala

ég geng við göngum

þú gengur þið gangið

hann gengur þeir ganga

hún gengur þær ganga

það gengur þau ganga

Krossaðu í réttan reit.

Hvað merkir að láta til skarar skríða?

     Að skríða hratt. Að byrja á einhverju. Að skera eitthvað.

Hvað merkir að leika lausum hala?

     Að leika sér með hala.   Að vera frjáls og óhindraður.     Að slá halanum.

Grímar _________________ að húsinu.

Konurnar ________________ stuttan spöl.

_________________ þið langt á kvöldin?

Hvert _________________ þú eftir matinn?

Karlinn og presturinn ______________ saman.

brúnni    skítugri    hryllilegur     

hvítum    blautt    lítill

✘
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STELPA – bls. 41–44

Settu persónufornöfnin í fleirtölu. 

1. persóna
eintala – fleirtala

2. persóna
eintala – fleirtala

3. persóna
eintala – fleirtala

3. persóna
eintala – fleirtala

3. persóna
eintala – fleirtala

ég – við þú – þið hún – þær hann – þeir það – þau

Eintala Fleirtala

Ég bíð til næsta kvölds.

Hann sest í gluggakistuna.

Hefur þú séð sporin?

Ég stari á moldug sporin.

Hún klæðir sig úr.

Hvað heldur þú að gerist næst?

_____________ til næsta kvölds.

_____________ setjast í gluggakistuna.

Hafið _____________ séð sporin?

_____________ störum á moldug sporin.

_____________ klæða sig úr.

Hvað haldið _____________ að gerist næst?

Krossaðu í réttan reit.

Hvað merkir án fyrirhafnar?

     Án yfirhafnar  Án erfiðleika  Án hjálpar

Hvað merkir að lyppast niður?

     Hníga niður  Hlaupa burt  Fela sig

Svaraðu spurningunum.

Hvað vilja draugar ekki? Sjá bls. 42.

_____________________________________________________________________

Af hverju flúði Grímar út á gang?

_____________________________________________________________________
Skrifaðu nafnorðin í réttan dálk eftir kyni.

Við bíðum

✘

Taktu vel eftir því hvernig  

sagnorðin breytast.
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kvöld     kerti     gluggi     gardína     eldur     bók     gólf     skápur     skúffa 

veggur     spor     rúm     stafur     tjald     stelpa     draugur     tönn     hrúga

karlkyn          (hann – minn) kvenkyn        (hún – mín) hvorugkyn       (það – mitt)

Krossgáta!

   

1

2

7

98

3

4

5

6

Lárétt Lóðrétt
1. detta 2. draugur

3. gáttaður 7. stara

4. reiður 8. drengur

5. gardína 9. bál

6. skrifa 

gluggatjald    rita    hissa    falla    illur    

eldur    afturganga    piltur    horfa
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ÉG HEITI GRÍMAR – bls. 45–46

Krossaðu í réttan reit.

Ég er þreyttur og staulast aftur    

 upp í risið. út á heiðina. að íbúðinni.

Ég sé að öll nöfnin enda á   

 sonur. dóttir. barn.

Í herbergi stelpunnar er    

 mikið af leikföngum. sama óreiðan. allt hreint og fínt.

Stelpan kallar mig 

 draugsa. vofu. draug.

Settu rétta mynd lýsingarorðanna í dálkana.   

þreytt     þreyttur     langur     langt     löng     kröftugur     kröftug     kröftugt

þreyttur langur kröftugur

hún er hún er hún er

hann er hann er hann er

það er það er það er 

Settu rétta mynd lýsingarorðanna í eyðurnar. 

Hann var þ______________ þegar hann vaknaði. 

Ætli hún hafi verið þ______________ þegar hún vaknaði? 

Barnið var þ_____________ þegar mamma vakti það.  

Lýsingarorðin breytast eftir kynjum. 

✘
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Settu rétta mynd af persónufornafninu   ég   í eyðurnar. 

________ er þreyttur. 

________ finnst ég hafa dottað. 

Hún talaði við ______________. 

________ reyni að lesa á skilti. 

Það kallar ________ enginn draugsa.

Kannski verðum ________ vinir. 

Hvað heita mánuðirnir? Skrifaðu þá upp í réttri röð.

Vetur Vor Sumar Haust

desember júní

apríl

nóvember

Skrifaðu tvær til þrjár setningar 

um hverja árstíð og hvað þú gerir.

Vetur

Vor

Sumar

Haust

eintala fleirtala

ég við

mig okkur

mér okkur

mín okkar
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PAKKI – bls. 47–49

Skrifaðu nútíð sagnorðanna. Þú finnur þau í kaflanum.  

Skrifaðu svo þátíðina. 

  Nútíð    Þátíð

koma ______________  hanga ______________   

liggja ______________  draga ______________

snúa ______________  lesa ______________   

Finndu lýsingarorð sem lýsa skónum hans Grímars. 

Þetta voru ekta ________________ leðurskór. 

Þessir skór eru ekki líkir þeim sem ég missti í snjónum. 

Það voru _________________ skór úr _______________ skinni. 

Ég hef aldrei átt svona ________________ skó.

Gerðu hring utan um lýsingarorðin. 

svartur       pakki       pappír       stór       lítill       ljótur       askja     opna       

breiður       mjór       brún       þröngur       andi       örk       rauður

Búðu til samsett orð.

 leður + skór      =  leðurskór

dansa  + __________________ =  ________________________

hlaupa  +  __________________ =  ________________________

strigi  +  __________________ =  ________________________

sumar  +  _________________ =  ________________________

las     kom     dró 

sneri     lá     hékk

bls. 48 og 49
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BRÉFIÐ – bls. 50–52

Krossaðu í réttan reit.

Spor Grímars eru     

 stór. lítil. skýr.

Ásta biður Grímar að vera   

 verndarengillinn sinn. áfram draugur. flækingur.

Ásta merkir     

 hatur. kærleikur. gleði.

Grímar merkir     

 gráðugur. draugur. dulbúinn hermaður.

Fallbeygðu orðið   bréf .

nefnifall – hér er þolfall - um þágufall - frá eignarfall - til

eintala bréfs
fleirtala bréf

Skrifaðu svarbréf frá Grímari til Ástu. 

Þú getur notað orðin í kassanum.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

hætta     mömmu þína     passa     þig 

systur þínar     draugagangi     takk fyrir skóna  

verndarengillinn þinn      regnhlíf     

Kæra Ásta!

✘
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ÁN VÆNGJA – bls. 53–55

Lestu bls. 53 og skrifaðu svo rétt sagnorð í eyðurnar. 

Ég _________ enginn engill. Ég á það til að ___________________ svolítið. 

Stundum _________________ einhver skugga _________________ fyrir í glugga. 

Stundum _________________ kettir án ástæðu. 

Stundum _________________ í gólfi og bók _________________ úr hillu.

Fallbeygðu orðið  vængur .

nefnifall – hér er þolfall – um þágufall – frá eignarfall – til

eintala væng

fleirtala vængir

Skrifaðu rétt samheiti á línurnar.

Ég hrekki svolítið enn þá.    _____________________________

Stundum brakar í gólfunum.    _____________________________

Logarnir hafa slokknað.    _____________________________

Ég angra engan í íbúð númer fimm.  _____________________________

Ásta hleypur alltaf upp stigann.  _____________________________

Ég rölti oft í kirkjugarðinn.   _____________________________

Sumir yrða á mig.    _____________________________

vængi   vængur   vængs   væng

vængir   vængjum   vængi   vængja

stríði      áreiti      brestur

skokkar      tala      labba  

     kulnað
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Krossaðu í réttan reit.

Hvað merkir að berjast fyrir lífinu? Hvað merkir að vera málkunnugur?

að berjast við óvini.      að þekkja einhvern dálítið.

að hafa mikið fyrir lífinu.       að þekkja einhvern vel.

að lifa auðveldu lífi.       að þekkja einhvern ekkert.

Svaraðu spurningunum. 

Hvað vildi Grímar ekki lengur?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Með hverjum fylgist Grímar núna?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Hvernig lýsir Grímar sér í lok bókarinnar?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Skrifaðu um bókina. Mundu að segja frá heiti hennar, höfundi, aðalpersónum 
og sögusviði. Segðu líka þína skoðun á bókinni.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

✘
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