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8.	Hvað	kann	ég?ÍSLENSKA FYRIR ALLA 1	–	Hvað	kann	ég?

1. Hvað heitir þú?    Ég heiti ... 

2. Hvernig stafar þú nafnið þitt? 

3. Hvaðan ertu?    Ég er frá ... 

4. Hvaða mál talar þú?    Ég tala ...  
5. Hvað segir þú gott?    Ég segi ... 
6. Kanntu að keyra bíl?   Já, ég kann .../Nei, ég kann ekki ...  

7. Ertu að vinna?    Já .../ Nei ... 

8. Hvernig finnst þér í vinnunni?  Mér finnst ... 

9. Hvað ertu að gera núna?   Ég er að ... 

10. Hvað varst þú að gera í gær?   Ég var að ... 

11. Hvað ætlar þú að gera á morgun?  Ég ætla að ... 

12. Hver er kennitalan þín?   Kennitalan mín er ... 

13. Hvað er símanúmerið þitt?   Símanúmerið mitt er ...   14. Hvar áttu heima?    Ég á heima ... 15. Klukkan hvað ferðu að sofa?  Ég fer að sofa klukkan ... 
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24. Hvað þarftu að gera í dag?   Ég þarf að ... 

25. Hvað langar þig að gera á morgun? Mig langar ...

26. Hvernig líður þér?    Mér líður ... 27. Ertu stundum þreyttur / þreytt?  Já, ég er ... /Nei, ég er ... 28. Ertu ánægður / ánægð á Íslandi?  Já, ég er ... /Nei, ég er ekki ... 

19. Áttu börn?  Já, ég á.../ nei, ég á ekki börn. 

20. Horfir þú oft á sjónvarpið?   Já, ég horfi ... / Nei, ég horfi ekki ... 

21. Hvað borðar þú í morgunmat?  Ég borða ... 

16. Hvaða dagur og dagsetning er í dag? Í dag er ... 
17. Hvenær áttu afmæli?   Ég á afmæli ... 

18. Hvenær komstu til Íslands?  Ég kom til Íslands ... 

22. Hvaða matur finnst þér góður?  Mér finnst ... góður/góð/gott. 

23. Hvar er kötturinn?   Hann er ... 


