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33 Hvað	ert	þú	að	gera?

Hvar átt	þú heima?

Hvar áttu heima?

Hvar býrð	þú?

Hvar býrðu?

Ég á	heima í Reykjavík.

Í Reykjavík.

Ég bý á Selfossi.

Á Selfossi.

En þú?

í Reykjavík

á Selfossi

á Ísafirði
á Egils

stöðum

á Akureyri í Bo
rgar

nesi

1.	Hvar	átt	þú	heima?
Hvar átt þú heima, Símon?

Ég á heima í Reykjavík, en þú?

Ég bý á Selfossi.
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Þetta	er	Ísland

Reykjavík

Akureyri

Húsavík

Sauðárkrókur

Selfoss

Vestmannaeyjar

Vík

Kópavogur

Reykjanesbær

Hafnarfjörður

Borgarnes

Akranes

Ísafjörður

Egilsstaðir

Höfn
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2.	Hvernig	ferð	þú	í	skólann?

Hvernig ferð þú í skólann? 

Ég...

fer gangandi

fer í strætó

hjóla

keyri

fæ far

Hver er þetta?

Frá hvaða landi er hann?

Hvaða mál talar hann?

Hvar á hann heima?

Hvernig fer hann í skólann?

Þetta er Símon.

Hann er frá Englandi.

Hann talar ensku.

Hann á heima í Reykjavík.

Hann fer í strætó.

Hvað heitir hún?

Hvaðan kemur hún?

Hvaða mál talar hún?

Hvar býr hún?

Hvernig fer hún í skólann?

Hún heitir Susanna.

Hún kemur frá Danmörku.

Hún talar dönsku og íslensku.

Hún býr á Akureyri.

Hún keyrir bíl í skólann.
kona

maður

Á Íslandi eru ekki lestir! Af hverju?

Á Íslandi ferðast fólk með flugvélum, 
bílum, strætó, rútu eða með skipi.
Eru lestir í þínu landi?

Hvað	segir	Fríða	frænka?
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3.	Ertu	giftur?

3.1	Talaðu	við	4	nemendur	í	bekknum

Nafn Giftur/gift?  Börn?

Adam	 	 	já		 	já

Ert	þú	giftur?

Ert	þú	gift?

Ertu giftur?
Ertu gift?

Já, ég er giftur.
Nei, ég	er	ekki	giftur.

Já, ég er gift.
Nei, ég	er	ekki	gift.

Nei, ég er skilinn.
Nei, ég er skilin.

Nei, en ég er í sambúð.

Átt	þú	börn?

Hvað átt þú mörg börn?

Já, ég	á börn.
Nei,	ég	á	ekki börn.

Ég á...
eitt barn.

tvö börn

þrjú börn
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Er	Símon giftur?

Er	Susanna gift? 

Á	Símon börn? 

Á	Susanna börn? 

Já, hann	er giftur. 

Nei, hún	er skilin. 

Já, hann	á eitt barn.

Nei, hún	á ekki börn.

3.2	Í	pásunni

Anna:  Ert þú giftur Rafael?

Rafael:  Já, og ég á tvö börn.

Anna: Hvað heitir konan þín?

Rafael: Konan	mín heitir María.
 Sonur	minn heitir Manuel 
 og dóttir	mín heitir Theresa.

Anna: Þú ert ríkur maður Rafael!

H1.25

3.3	Æfðu	þig	að	segja	frá	sjálfum	þér/sjálfri	þér

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________
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3.4	Tölum	saman!

a) Komdu sæll/Komdu sæl!

b) Hvað segir þú gott?

c) Hvar býrð þú?  Ég bý...

d) Hvernig ferð þú í skólann?  Ég fer...

e) Ertu giftur/Ertu gift?

f) Átt þú börn?

Ert	þú að vinna? Já, ég	er	að	vinna.

Ertu að vinna?  Nei, ég	er	ekki að vinna.

 Ég	er	að	leita	að	vinnu.

Hann vinnur á spítala.

Vinnur þú á spítala?  Já, ég vinn á  _______________________________

 Nei, ég vinn ekki á  __________________________

 Ég vinn  ___________________________________

Hún er að leita að vinnu.

Ert þú að leita að vinnu?  Já, ég er að  ________________________________

 Nei, ég er ekki að  ___________________________

4.	Ert	þú	að	vinna?
Kona:  Góðan daginn.

Strákur:  Góðan dag.

Kona:  Ert þú að vinna?

Strákur:  Já, ég er að vinna.

Kona:  Hvar ertu að vinna?

Strákur:  Ég er að vinna á spítala, en þú?

Kona:  Ég er að leita að vinnu.

Strákur:  Gangi þér vel.

Kona:  Takk.

H1.26
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5.1	Hvað	er	fólkið	að	gera?
Settu	rétt	númer	við	rétta	mynd

1. Hann er að drekka

2. Hann er að keyra

3. Hann er að lesa

4. Hún er að ganga

5. Hann er að skrifa

6. Hún er að hlusta

7. Hún er að tala í símann

8. Þeir eru að borða

9. Þær eru að horfa á sjónvarpið

10. Þau eru að dansa

5.	Hvað	ert	þú	að	gera?
Anna er að vinna á skrifstofu. 

Hún er að vinna á tölvu.

Hún er að lesa og skrifa. 

Hún er líka að tala í símann.

H1.27
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a) Hann er að  _______________________________

b) Hún er að  ________________________________

c) Hann er að  _______________________________

d) Hann er að  _______________________________

e) Þeir eru að  ________________________________

f) Þau eru að  _______________________________

g) Hann er að  _______________________________

h) Hún er að  ________________________________

i) Þær eru að  ________________________________

j) Hún er að  ________________________________

5.3	Skrifaðu	svörin 

Dæmi:               Hann er að  _______________   

5.2	Hlustaðu	og	merktu	með	tölustaf	við	rétta	mynd
H1.28
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hann þeir

hún þær

það þau

6.	Suzy	kann	að	spila	á	saxófón

Suzy kann að spila á saxófón.

En þú? Kannt þú að spila á saxófón?    Já, ég kann að spila á saxófón.

 Nei, ég kann ekki að spila á saxófón.

  
Kannt	þú að baka brauð? Já, ég	kann að baka brauð.

 Já.

Kanntu að keyra bíl? Nei, ég	kann	ekki að keyra bíl.

 Nei.

6.1	Hver	kann	hvað?
Spurðu	alla	í	bekknum

a) Kannt þú að teikna?  ________________________________________

b) Kannt þú að spila á gítar?   ________________________________________

c) Kannt þú að tala pólsku?  ________________________________________

d) Kannt þú að spila fótbolta?  ________________________________________

e) Kannt þú að synda?   ________________________________________

f) Kannt þú að prjóna?   ________________________________________

g) Kannt þú að baka köku?   ________________________________________

h) Kannt þú að syngja?   ________________________________________

i) Kannt þú að elda mat?   ________________________________________

Já Nei
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8.	Hvað	kann	ég?7.	Hvað	kann	ég?

7.1	Tölum	saman!	

a) Komdu sæll/Komdu sæl

b) Hvað segir þú gott?

c) Hvað heitir þú?

d) Hvaðan ert þú?

e) Hvaða mál talar þú?

f) Hvar átt þú heima?

g) Ert þú giftur/Ertu gift?

	 h) Átt þú börn?

	 i) Ert þú að vinna á spítala?

	 j) Ert þú að leita að vinnu?

	 k) Hvað ert þú að gera núna?

	 l) Kanntu að spila á gítar?

m) Hvernig segi ég góðan daginn á þínu máli?

7.2	Segðu	frá	bekkjarfélaga	þínum

Hann/Hún heitir 

Hann/Hún er frá 

Hann/Hún talar 

Hann/Hún kann að spila á gítar. Hann/Hún kann ekki að spila á gítar.

Hann/Hún kann að

Hann/Hún segir        á sínu máli.

7.3	Viðtal.	Skrifaðu	rétt	orð	í	eyðurnar

Ása:  Hvað  _____________  þú?

Mark:   ___ heiti Mark.

Ása:  Hvaðan  _______   __________,  
 Mark?

Mark: Frá Hollandi.

Ása:  _________   ________  giftur?

Mark: Nei, ég er í sambúð.

Ása:   _________   ________  börn?

Mark: Já, ég á eitt barn.

Ása:   _________   ________  þú heima?

Mark: Ég á heima á Selfossi.

Ása:   ___________  ______________
 talar þú?

Mark: Ég tala hollensku, ensku, þýsku 
 og smá íslensku.

Ása:   _________ ertu að vinna?

Mark: Ég er að vinna á hóteli.

Ása:  Takk fyrir. Vertu  _____________

Mark: Takk, sömuleiðis. Bless, bless.
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8.	Sjálfsmat	–	Þetta	kann	ég!	

	 1. Ég kann að segja	hvar	ég	á	heima

c Ég á heima ...

	 2. Ég kann að segja hvernig ég fer í skólann

Ég …

c fer gangandi

c fer í strætó

c hjóla

c keyri

c fæ far

	 3.	Ég kann að	spyrja

c Hvar átt þú heima?

c Hvernig ferð þú í skólann?

	 4. Ég kann að segja	frá	sjálfum	mér/sjálfri	mér

c Ég er giftur/gift

c Ég er skilinn/skilin

c Ég er í sambúð

c Ég á barn/börn

c Ég á ekki börn

	 5. Ég kann að	spyrja

c Ertu giftur?

c Ertu gift?

c Átt þú börn?

c Hvað átt þú mörg börn?

	 6. Ég kann að	segja

c Ég er að vinna …

c Ég er að leita að vinnu

	 7. Ég kann að	spyrja

c Ertu að vinna?

c Hvar ertu að vinna?

	 8. Ég kann að	segja	hvað	fólkið	er	að	gera

	 9. Ég kann að segja hvað	ég	kann	að	gera

c Ég kann að ………….

10. Ég kann að	spyrja

c Kannt þú að ……………?
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Málfræði

að	vinna

ég vinn

þú vinnur

hann vinnur

hún vinnur

að	kunna

ég kann

þú kannt

hann kann

hún kann

Sagnir	í	orðabók

að baka

að borða

að búa

að dansa

að drekka

að eiga

að elda

að fara

að fá

að ganga

að hjóla

að hlusta

að horfa

að keyra

að leita

að lesa

að prjóna

að skrifa

að spila

að synda

að syngja

að tala

að teikna

að vinna

að	eiga

ég

þú

hann

hún

það

á

átt

á

á

á

heima

í Reykjavík

í Kópavogi

á Akureyri

á Ísafirði

á Egilsstöðum

Átt	þú...? 

= Áttu...? 

Ég
Þú
Hann
Hún
Það

Ég
Þú
Hann
Hún
Það

er

ert

er

er

er

er

ert

er

er

er

að vinna

að dansa

að skrifa

að tala

að lesa

ekki
ekki
ekki
ekki
ekki

Við
Þið
Þeir
Þær
Þau

að vinna

að dansa

að skrifa

að tala

að lesa

erum
eruð
eru

eru

eru

að borða

að hjóla

að ganga

að horfa

að hlusta

Samsett	nútíð
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Ertu giftur? Ertu gift?

Er Susanna skilin?

Átt þú börn?

Átt þú heima í Reykjavík?

Á hann börn?

Á hún heima á Selfossi?

Talar þú ensku?

Talar hún íslensku?

Kannt þú að syngja?

Kann hann að dansa?

Já	og	nei	spurningar

Já.

Nei.

Svar

Hvar

Hvar	

Hver

Hver

Hvernig

Hvað

Hvað

áttu heima?

vinnur þú?

er þetta?

kann að syngja?

ferð þú í skólann?

ertu að gera?

áttu mörg börn?

Spurning

Spurnarorð

Í Kópavogi.

Á spítala.

Þetta er Símon.

Adam kann að syngja.

Ég keyri.

Ég er að lesa.

Ég á tvö börn.

Svar

Hann er giftur.

Hann er skilinn.

Hann

Kyn

Hún er gift.

Hún er skilin.

Hún

Eignarfornöfn

Strákurinn minn heitir …

Maðurinn minn heitir …

Hvað heitir maðurinn þinn?

minn/þinn

Stelpan mín heitir …

Konan mín heitir ...

Hvað heitir konan þín?

mín/þín

Barnið mitt heitir …

Húsið mitt er á Íslandi

Hvað heitir barnið þitt?

mitt/þitt


