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11 Nágrannar

1. Húsið

1.1 Skoðaðu myndina. Hvað er fólkið að gera?
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1.2 Hver býr hvar? 
Lestu lýsingarnar og merktu íbúðirnar með réttum tölustaf

1. Adam er helgarpabbi. Hann á eina dóttur sem kemur stundum til hans um helgar.    

Hún heitir Lovísa og er fimm ára. Þau gera alltaf eitthvað skemmtilegt þegar Lovísa er 

í heimsókn. Adam les bók fyrir Lovísu. Hún er þreytt og fer bráðum að sofa. 

 Hvar búa þau?  

 ____________________________   

2. Rúna og Kim eru í sambúð. Þær eiga von á barni eftir tvo mánuði og eru mjög    

spenntar. Þær eru núna að undirbúa matarboð. Rúna skúrar gólfið en Kim eldar    

svínakjöts pottrétt. Kötturinn Keli horfir á. Hann er líka svangur! Hvar búa þær?

 ____________________________

3. Giovanni er óperusöngvari. Hann er að fara í vinnuna á eftir en núna er hann í baði 

 og syngur í baðinu! Hann er fráskilinn og býr einn. Hvar býr hann?

 ____________________________

4. Guðrún er einstæð móðir. Helga, litla dóttir hennar, sem er tveggja ára, situr á gólfinu   

og leikur sér með kubba. Jón, bróðir Guðrúnar, situr í sófanum og vinnur í tölvunni 

 en Guðrún talar í símann og brosir. Hvar búa þau?

 ____________________________

5. Ivona og Anders eru þreytt hjón. Þau eiga fimm börn. Rebekka, eins árs, vill ekki fara   

í náttfötin og grætur. Sören og Nanna eru átta ára tvíburar og eru alltaf að rífast, líka   

núna. Emil er þriggja ára prakkari og hann er uppi á borði og Kristína skýtur mömmu   

sína með vatnsbyssu. Hvar búa þau?

 ____________________________

6. Rodrigo er búinn að elda góðan mat fyrir kærastann, Kjartan. Þeir borða nautasteik   

og drekka rauðvín. Það er dúkur á borðinu og kerti. Mjög rómantískt! 

Hvar búa þeir?

 ____________________________

Einhver er í stigaganginum að koma í heimsókn með blómvönd.

Hvert er hann að fara? Hvað heldur þú?

H3.1-6
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1.3 Merktu við rétta hæð

1. Rodrigo og Kjartan búa á 

2. Ivona, Anders og börnin fimm búa á 

3. Adam og Lovísa búa á 

4. Rúna og Kim búa á 

5. Giovanni býr á 

6. Jón, Guðrún og Helga búa á

___ fyrstu hæð til hægri.

___ fyrstu hæð til vinstri.

___ annarri hæð til hægri.

___ annarri hæð til vinstri. 

___ þriðju hæð til hægri. 

___ þriðju hæð til vinstri.

1

1.4 Tölum saman!

a) Komdu sæl/l. Hvað heitir þú? 

b) Hvaðan ertu? 

c) Hvað ertu búin/n að vera lengi á Íslandi? 

d) Áttu börn? 

e) Hvað eru þau gömul? 

f) Hvað finnst þér gaman að gera? 

g) Hvað ætlar þú að gera á morgun? 

h) Hvað langar þig að gera á morgun?

i) Hvað gerir þú á hverjum degi?

Hvað er hann gamall? 

Hvað er hún gömul?

Hann/hún er eins árs (1). 

Hann/hún er tveggja ára (2). 

Hann/hún er þriggja ára (3). 

Hann/hún er fjögurra ára (4). 

Hann/hún er fimm ára (5).

1.5 Segið frá hvort öðru

Hann/hún heitir ____________________________________________.

Hann/hún er frá ____________________________________________.

Hann/hún er búin að vera _____________________________ á Íslandi. 

Honum/henni finnst gaman að ________________________________.

Hann/hún ætlar ____________________________________ á morgun. 

Hann/hana langar  _________________________________ á morgun. 

Hann/hún ____________________________________ á hverjum degi.
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1.6  Ég, þú og við. Skrifaðu orðin sem vantar

að tala

að elda 

að borða 

að spila 

að skúra 

að teikna

að horfa 

að heita 

að brosa 

að læra 

að gera

að vinna 

að sitja 

að leika 

að gráta 

að drekka 

að syngja 

að sofa 

að koma 

að hafa 

að þvo

að búa 

að hlæja

að fara

að lesa

Ég -a

Ég tala oft í síma. 

Ég elda stundum fisk. 

Ég borða aldrei kjöt. 

Ég spila bridds. 

Ég _______________

Ég _______________

Ég -i

Ég horfi á sjónvarpið. 

Ég heiti Adam. 

Ég _______________

Ég læri alltaf heima. 

__________________

Ég -___

Ég vinn í bakaríi. 

Ég _______________

Ég leik við börnin. 

Ég græt stundum.

Ég _______________

Ég syng vel. 

Ég _______________ 

Ég kem á eftir. 

Ég hef mikið að gera.

Ég -___

Ég þvæ þvott á morgun. 

Ég _______________

Ég hlæ mikið.

Ég -r/-s

Ég fer snemma. 

Ég les bók á kvöldin.

Þú -ar

Talar þú oft í síma? 

Eldar þú stundum fisk? 

B___________________? 

____________________? 

Skúrar þú gólfið? 

____________________?

Þú -ir

Horfir þú á sjónvarpið? 

H___________________? 

Brosir þú oft?

____________________? 

____________________

Þú -ur

Vinnur þú í bakaríi? 

Situr þú mikið? 

____________________? 

____________________

Drekkur þú kaffi? 

____________________? 

Sefur þú illa?

____________ á morgun? 

____________________?

Þú -rð 

Þværð þú þvott á morgun? 

Býrð þú á annarri hæð?

____________________?

Þú -rð/-st 

____________________?

________ þú bók á kvöldin?

Við -um

Við tölum oft í síma. 

Við e_________________

Við __________________

_____________________

_____________________ 

Við teiknum mynd.

Við -um

Við horfum á sjónvarpið. 

Við heitum Adam og Eva. 

_____________________

_____________________  

Við gerum við bílinn.

Við -um

Við vinnum í bakaríi. 

Við sitjum mikið. 

_____________________ 

Við grátum stundum. 

_____________________ 

Við syngjum vel.

Við sofum vel.

Við komum í kvöld. 

Við höfum mikið að gera.

Við -um

Við þvoum þvott á morgun. 

Við búum á annarri hæð.

_____________________

 Við -um

Við förum snemma.

_____________________
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Hvað segir Fríða frænka?

Allir sem eiga heima í fjölbýlishúsi eru í húsfélagi og 
borga í hússjóð. Í húsinu er sameign sem allir eiga 
saman, t.d. stigagangur, lyfta, geymslugangur, 
þvottahús og garðurinn.

1.7 Giovanni 

Hann heitir Giovanni. Hann býr á fjórðu hæð. Hann er óperusöngvari. 

Hann vinnur á kvöldin. Hann drekkur te áður en hann fer að sofa. 

Hann sefur vel og lengi. Á morgnana borðar hann egg og beikon og syngur í baði! 

Skrifaðu textann aftur en notaðu núna ég

Ég heiti Giovanni. Ég _______________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

1.8 Ivona og Anders 

Þau heita Ivona og Anders. Þau búa á annarri hæð. Þau eiga fimm börn. 

Þau hafa mikið að gera heima. Þau lesa, teikna, leika, gráta og hlæja

á hverjum degi með börnunum. Á kvöldin eru þau þreytt og tala ekki mikið saman.

Skrifaðu textann aftur en notaðu núna við

Við heitum Ivona og Anders. Við _____________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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1.9 Tölum saman! 

Skrifaðu orðin sem vantar og spurðu svo

a) _____________ þú kaffi á morgnana? Já, ég drekk kaffi á morgnana.

 Nei, ég ______________________________. 

b) Grætur______ stundum?  Já, ég _______________________________.

 Nei, ég ______________________________.

c) ____________ þú oft fisk?  Já, ég elda oft fisk. 

 Nei, _______________________________.

d) ____________ þú heima á hverjum degi? Já, ég __________ heima á ____________degi. 

 Nei, ég læri ekki _______________________.

e) ____________ þú oft? Já, ég brosi oft.

 Nei, ég __________________ ekki oft.

f) _________ þú á fyrstu hæð?  Já, ég ___________ á fyrstu hæð. 

 Nei, ég bý ____________________________.

2.1 Skrifaðu eða segðu frá þér og fjölskyldu þinni

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Ólíkar fjölskyldur

 Gift Í sambúð Fráskilin  Einstæður faðir Einstæð móðir

Helgarpabbi  Einhleypur Einhleyp Lesbíur Hommar
giftar giftir
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2.2 Könnun 1
Hvað gerir þú á hverjum degi? Merktu við já, nei eða stundum 

Ég bursta tennurnar  c já      c nei      c stundum 

Ég spila fótbolta  c já      c nei      c stundum

Ég segi „góðan daginn“  c já      c nei      c stundum

Ég brosi c já      c nei      c stundum

Ég skúra gólfið  c já      c nei      c stundum 

Ég syng í sturtu  c já      c nei      c stundum

Ég fer á netið  c já      c nei      c stundum

Ég tala íslensku c já      c nei      c stundum

Ég tala við mömmu mína  c já      c nei      c stundum

Ég þvæ þvott c já      c nei      c stundum

Ég les c já      c nei      c stundum

2.3 Könnun 2
Hvað gerir þú á hverjum degi? 
Skrifaðu spurningar og spurðu svo alla í bekknum

Dæmi: Brosir þú (á hverjum degi)?   já     nei     stundum

_________________________________  já     nei     stundum

_________________________________  já     nei     stundum

_________________________________  já     nei     stundum

_________________________________  já     nei     stundum

_________________________________  já     nei     stundum

2.4 Hvað gerir þú um helgar eða þegar þú átt frí?

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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8. Hvað kann ég?3. Hvað kann ég?

Krossgáta

     Lóðrétt:

 1   Helga er ... (2) ára. 

 2  Guðrún ... 

 5  Þau spila ...  

 6  Kim ... pottrétt.

 7   Jón og Guðrún eru í ... 

 8  Hver er að koma í ...?

10  Rodrigo og Kjartan eru ... 

11  Elín og  Magnús horfa á ... í sjónvarpinu.

15  Ég bý á ... (1.) hæð.

16  Anders og Ivona ... fimm börn. 

18  Við ... snemma í vinnuna.

     Lárétt:

 3  Ég ... þvott á hverjum degi.  

 4  Hún ... í sófanum. 

 8  Adam er ...  

 9   Anna og Jóhannes ... bridds. 

12   Við ... á annarri hæð. 

13  Amma ... kaffi. 

14  Jón situr í ...  

17  Haraldur er ... (18) ára.  

18  Giovanni er ...  

19   ... þú í baði?

20  Ég bursta tennurnar á ... degi.

1 2

3 4 5

6

7 8

10 11

12 13

14 15

16

17 18

19

20

9



12 1. kafli Íslenska fyrir alla 3.   Sólborg  Jónsdóttir og Þorbjörg Halldórsdóttir.

2. Ég kann að segja hvað fólk er að gera

c Hún skúrar gólf  c Hún brosir 

c Þau læra heima  c Hann vinnur í tölvunni

c Þau spila  c Þau horfa á fréttir

c Þau hlæja   c Þær undirbúa matarboð

c Hann grætur  c Þeir borða góðan mat og drekka vín

3. Ég kann að segja á hvaða hæð fólk býr

c á fyrstu hæð 

c á annarri hæð  

c á þriðju hæð

c á fjórðu hæð  

4. Ég kann sagnirnar

c að tala  c ég tala  c þú talar   c við tölum

c að elda  c ég elda  c þú eldar   c við eldum

c að brosa  c ég brosi  c þú brosir   c við brosum

c að læra  c ég læri  c þú lærir   c við lærum

c að vinna c ég vinn  c þú vinnur   c við vinnum

c að gráta  c ég græt  c þú grætur   c við grátum

c að búa  c ég bý  c þú býrð   c við búum

4. Sjálfsmat – Þetta kann ég! 

c  c  c  c  c

1. Ég kann orð um ólíkar fjölskyldur
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 5. Ég kann að segja

c Ég bursta tennurnar á hverjum degi 

c Ég fer á netið á hverjum degi 

c Ég les á hverjum degi 

c Ég þvæ þvott á hverjum degi

 6. Ég kann að spyrja 

c Hvað gerir þú á hverjum degi? 

c Brosir þú á hverjum degi? 

c Lærir þú heima á hverjum degi?

c Ferð þú á netið á hverjum degi?

 7. Ég kann að segja hvað ég geri um helgar eða þegar ég á frí 

 8. Hvað lærði ég fleira í 1. kafla?

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 9. Hvað ætla ég að nota?

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

10. Hvað þarf ég að læra betur?

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________
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Málfræði

Sagnir - nútíð

Regla 1 -a, -ar sagnir

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

talar
eldar
borðar
spilar
skúrar
teiknar

talar
eldar
borðar
spilar
skúrar
teiknar

tölum
eldum
borðum
spilum
skúrum
teiknum

talið
eldið
borðið
spilið
skúrið
teiknið

tala
elda
borða
spila
skúra
teikna

tala
elda
borða
spila
skúra
teikna

að tala
að elda
að borða
að spila
að skúra
að teikna

Regla 4 og 5

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

þværð
býrð
hlærð
ferð
lest

þvær
býr
hlær
fer
les

þvoum
búum
hlæjum
förum
lesum

þvoið
búið
hlæið
farið
lesið

þvo
búa
hlæja
fara
lesa

þvæ
bý
hlæ
fer
les

að þvo
að búa
að hlæja
að fara
að lesa

Regla 2 -i, -ir sagnir

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

horfir
heitir
brosir
lærir
gerir

horfir
heitir
brosir
lærir
gerir

horfum
heitum
brosum
lærum
gerum

horfið
heitið
brosið
lærið
gerið

horfa
heita
brosa
læra
gera

horfi
heiti
brosi
læri
geri

að horfa
að heita
að brosa
að læra
að gera

Regla 3 -ur sagnir

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

vinnur
situr
leikur
drekkur
syngur
grætur
sefur
kemur
hefur

vinnur
situr
leikur
drekkur
syngur
grætur
sefur
kemur
hefur

vinnum
sitjum
leikum
drekkum
syngjum
grátum
sofum
komum
höfum

vinnið
sitjið
leikið
drekkið
syngið
grátið
sofið
komið
hafið

vinna
sitja
leika
drekka
syngja
gráta
sofa
koma
hafa

vinn
sit
leik
drekk
syng
græt
sef
kem
hef

að vinna
að sitja
að leika
að drekka
að syngja
að gráta
að sofa
að koma
að hafa
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orð þýðing

að brosa

að eiga von 
á barni 

að gráta

að hlæja 

einhleyp/ur 

einstæð/ur 

fráskilin/n

fréttir 

giftur 

helgarpabbi 

hommi

orð þýðing

hæð 

kærasta 

kærasti 

lesbía 

matarboð 

óperusöngvari 

sambúð 

tvíburar 

unglingur 

þvottur

Orðabanki – Notaðu orðabók

Raðtölur

Þetta er fyrsta hæð.
Þetta er önnur hæð.
Þetta er þriðja hæð.
Þetta er fjórða hæð.
Þetta er fimmta hæð.
Þetta er sjötta hæð.
Þetta er sjöunda hæð.

1. hæð
2. hæð
3. hæð
4. hæð
5. hæð
6. hæð
7. hæð

Ég bý á fyrstu hæð.
Ég bý á annarri hæð.
Ég bý á þriðju hæð.
Ég bý á fjórðu hæð.
Ég bý á fimmtu hæð.
Ég bý á sjöttu hæð.
Ég bý á sjöundu hæð.

Þetta er + nefnifall Ég bý á + þágufall

Tölur - aldur

eins árs
tveggja ára
þriggja ára
fjögurra ára
fimm ára
sex ára

tuttugu og eins árs
þrjátíu og tveggja ára
fjörutíu og þriggja ára
fimmtíu og fjögurra ára
tuttugu og fimm ára
þrjátíu og sex ára

1 árs
2 ára
3 ára
4 ára
5 ára
6 ára

21 árs
32 ára
43 ára
54 ára
25 ára
36 ára

Hvað er hann gamall?
Hvað er hún gömul?

Hvað ert þú gamall?
Hvað ert þú gömul?


