
49Íslenska fyrir alla 1.   Sólborg  Jónsdóttir og Þorbjörg Halldórsdóttir. 6. kafli

66 Hvað	er	klukkan?

1.  ______________________________ 4.  ______________________________

2.  ______________________________ 5.  ______________________________

3.  ______________________________ 6.  ______________________________

 Hún er fimm

 Dæmi:

  ____________________

1.	Hvað	er	klukkan?

Klukkan er ...

Hún er ...

tólf

sex

eittellefu

tvötíu

þrjúníu

fjögurátta

fimmsjö

Hvað er klukkan?
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Geturðu	sagt	mér	hvað klukkan er? Hún er átta (8). 
 
Takk fyrir 
Takk kærlega  Það var ekkert.
 
Hvað er klukkan?  Afsakið, ég er ekki með úr.
 Klukkan er ...

2.	Klukkan	er	hálf	níu

1.1	Fyrirgefðu,	geturðu	sagt	mér	hvað	klukkan	er?	

Maður: Fyrirgefðu, geturðu sagt mér hvað klukkan er?     

Kona:  Já, alveg sjálfsagt. Hún er hálf þrjú. (2.30)      

Maður:  Þú ert mjög falleg. Má ég fá símanúmerið þitt? 

Kona:  Fyrirgefðu, ég skil ekki íslensku! 

H1.42

Kl. 7:10
Tíu mínútur yfir	sjö

Kl. 4:40
Tuttugu mínútur í fimm

Kl. 8:30
Hálf	níu

Kl. 2:15
Korter	yfir	tvö

Kl. 11:45
Korter	í tólf

yfirí

hálf
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2.1	Hlustaðu	og	merktu	með	bókstaf	við	rétta	klukku
H1.43

2.2	Skrifaðu	svörin	og	æfðu	þig	að	segja	hvað	klukkan	er

Dæmi:

Ég skrifa:   ___________

Ég segi:  __________________________________

  __________________________________

Klukkan er tíu mínútur
yfir níu.

Ég skrifa:   ___________

Ég segi:  __________________________________

  __________________________________

Ég skrifa:   ___________

Ég segi:  __________________________________

  __________________________________

Ég skrifa:   ___________

Ég segi:  __________________________________

  __________________________________

Ég skrifa:   ___________

Ég segi:  __________________________________

  __________________________________

1.

2.

3.

4.
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2.3	Hlustaðu	og	strikaðu	undir	réttan	tíma	  

Dæmi: Klukkan er    8.10     7.50 

a) Klukkan er 10.45 11.15 

b) Klukkan er 13.00 20.00 

c) Klukkan er 5.30 6.30 

d) Klukkan er 4.50 5.10 

e) Klukkan er 3.25 2.35 

f) Klukkan er 7.55 8.05 

g) Klukkan er 2.30 1.30 

h) Klukkan er 4.15 3.45

H1.44

Ég skrifa:   ___________

Ég segi:  __________________________________

  __________________________________

5.

Ég skrifa:   ___________

Ég segi:  __________________________________

  __________________________________

6.

Ég skrifa:   ___________

Ég segi:  __________________________________

  __________________________________

7.

Ég skrifa:   ___________

Ég segi:  __________________________________

  __________________________________

8.

Ég skrifa:   ___________

Ég segi:  __________________________________

  __________________________________

9.

Ég skrifa:   ___________

Ég segi:  __________________________________

  __________________________________

10.
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3.	Helena	

á	morgnana						á	daginn						á	kvöldin						á	nóttunni

H1.45

3.1	Spyrjið	og	svarið			

1. Hvenær vinnur Helena á daginn?  _________________________________________

2. Hvenær vinnur hún á kvöldin?  ____________________________________________

3. Klukkan hvað vaknar hún á morgnana?  _____________________________________ 

4. Hvenær fer Helena að sofa?  ______________________________________________

Helena vinnur í blómabúð. 

Hún elskar rósir og hatar kaktusa! 

Hún vinnur stundum á	daginn 

og stundum á	kvöldin. 

Á daginn byrjar hún að vinna klukkan níu. 

Hún er búin að vinna klukkan fimm. 

Hún vinnur  frá klukkan níu til klukkan fimm. 

Á kvöldin vinnur hún frá klukkan fimm til  tíu. 

Hún vaknar alltaf klukkan sjö á	morgnana 

og fer að sofa klukkan  hálf tólf á kvöldin. 

Hún sefur alltaf vel á	nóttunni. 

Helena sefur út um helgar og vaknar 

klukkan ellefu á sunnudögum. 
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4.	Tölum	saman!	
a)  Fyrirgefðu, hvað er klukkan núna? 

b) Klukkan hvað byrjar þú í skólanum? Ég byrja í skólanum klukkan... 

c) Hvenær ertu búin/n í skólanum? Ég er búin/n í skólanum klukkan... 

d) Klukkan hvað ferðu að sofa? Ég fer að sofa klukkan... 

e) Hvenær vaknar þú? Ég vakna klukkan... 

f) Klukkan hvað byrjar þú í vinnunni? Ég byrja í vinnunni klukkan... 

g) Hvenær ertu búin/n í vinnunni? Ég er búin/n í vinnunni klukkan... 

h) Sefur þú stundum út um helgar? Já, ég sef stundum.../Nei, ég sef ekki... 

i) Sefur þú vel á nóttunni? Já, ég sef vel./Nei, ég sef ekki vel. 

Hvað	segir	Fríða	frænka?

Það er hollt og gott að vakna snemma 
og fara snemma að sofa! 

Fara Íslendingar snemma að sofa? 

Morgunstund gefur gull í mund!

3.2	Hlustaðu	og	skrifaðu	réttan	tíma	með	tölustöfum	

Dæmi:       á mánudaginn  kl. _________  fer Helena í sund. 

á þriðjudaginn  kl. _________ fer Helena í heimsókn. 

á miðvikudaginn kl. _________ fer Helena til tannlæknis. 

á fimmtudaginn kl. _________ fer Helena í skólann. 

á föstudaginn kl. _________ fer Helena á kaffihús. 

á laugardaginn kl. _________ fer Helena í afmæli.

á sunnudaginn kl. _________ fer Helena í göngutúr.  

H1.46

7.30
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8.	Hvað	kann	ég?5.	Hvað	kann	ég?

Segið	hvert	öðru	frá	þessari	myndasögu		

Helena vaknar klukkan hálf átta 

Hún... 

7:30 7:55 8:30

9:00 12:25 13:50

17:25 23:3017:10

• vaknar klukkan...

• borðar morgunmat og les blaðið klukkan ...

• tekur strætó klukkan ...

• kemur í vinnuna klukkan ... 

• afgreiðir viðskiptavin klukkan ...

• þefar af rósum klukkan ...

• stingur sig á kaktus klukkan ...

• fer í leikfimi klukkan ... 

• fer að sofa klukkan ...
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6.	Sjálfsmat	–	Þetta	kann	ég!	

1. Ég kann að	segja hvað klukkan er 

c  Klukkan er eitt, tvö, þrjú, fjögur, fimm, sex, sjö, átta, níu, tíu, ellefu, tólf 
Klukkan er fimm mínútur yfir....  
Klukkan er fimm mínútur í....  
Klukkan er korter yfir...  
Klukkan er korter í...  
Klukkan er hálf... 

 
2. Ég kann að	spyrja 

c Hvað er klukkan? 

c Geturðu sagt mér hvað klukkan er? 
 

3. Ég kann að	segja 

c Ég byrja í skólanum klukkan... 

c Ég er búin/n í skólanum klukkan... 

c Ég vinn frá klukkan ............. til klukkan ................ 

c Ég vakna klukkan... 

c Ég fer að sofa klukkan... 
 

4.	Ég kann að	spyrja 

c Klukkan hvað byrjar þú í skólanum? 

c Hvenær ertu búin/n í skólanum? 

c Hvenær vaknar þú? 

c Klukkan hvað ferð þú að sofa? 
 

5.	Ég kann að	segja 

c Ég sef stundum út um helgar

c Ég sef vel 

c Ég sef ekki vel 
 

6.	Ég kann að	spyrja 

c Sefur þú stundum út um helgar? 

c Sefur þú vel? 
 

7.	Ég kann orðin 

c á morgnana 

c á daginn 

c á kvöldin 

c á nóttunni
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Málfræði

ég

þú

hann

hún

það

við

þið

þeir

þær

þau

borða  tala 

borðar  talar 

borðar  talar 

borðar  talar 

borðar  talar 

  

borðum  tölum 

borðið  talið 

borða  tala 

borða  tala 

borða  tala

að	borða	(1) að	tala	(1)

að elska ➙  ég elska  

að hata  ➙    ég hata 

að vakna  ➙  ég vakna 

að byrja ➙ ég byrja 

að hlusta ➙   ég hlusta 

að dansa  ➙    ég dansa 

að skrifa  ➙    ég skrifa

Fleiri	sagnir	(1)

Sagnir:	Regla 1 (-a, -ar sagnir)	

alltaf 

oft 

stundum 

aldrei

Tímaorð

Hann er búinn að vinna klukkan sjö. 

Hún er búin að vinna klukkan átta. 

Barnið  (það) er búið að borða. 

karlkyn

kvenkyn

hvorugkyn

að	vera	búin/n

Klukkan

Tíminn

Klukkan er eitt

Klukkan er tvö 

Klukkan er þrjú 

Klukkan er fjögur  

Klukkan er tíu mínútur í fimm 

Klukkan er korter yfir sex 

Klukkan er hálf átta  


