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Mat á getu nemanda til að lesa á eigin móðurmáli

A1: Framburður á einstaka stöfum stafrófsins

A2: Texti sem lesa á
(Sum orðin í þessum texta eru fullþung fyrir yngstu börnin. Textinn hentar vel fyrir
nemendur sem eru 9 ára eða eldri.)

A2: Hljóðritun á textanum
Tíger
Tígra nasivajút vladikoj djúnglei. On silneé vesegh svireij. Dase lva. Scholdié í tjornie
polossí na tígrínoj skúré pomagajút tígrú skrivatsa ve trassníkagh í potkaraúlívæts
svojú dóbautjsú.
Tígrí schivút ve Indí. Ve Indónesí. Ve Kítajei í ve nascheij stranje na Dalnjém
Vosdoké, ve Úsúrískom kraje.
Úsúrískíjé tígri – samújé krúppníé. Glínæja sjérst spasajét ígh oot símínigh marosóv,
a sjirokijé lapi pomagajút hoodítj po glúbokomú snjégú. Símoj úsúrískí tígr brahodit
ve djeing ve poískagh dóbítsjí po sto 100 kilometrov. Kagda tígr sagrísjot kabana ílí
olinja baka vsjo mjaso njé síest, njé úhodjít s eteva mjésta.
Osinjú, kagda ve tægjé revút díkíjév olenjí - ísjúbri, tígr rivjot, kagg isjúbr, manít ígh k
sibjé í úbivæjét útarom lapí.

A2: Þýðing á textanum
Tígrisdýr
Tígrisdýrið er kallað„ konungur skógarins“. Það er sterkasta dýrið af öllum, meira að
segja sterkara en ljónið. Gulu og svörtu rendurnar á feldi þess hjálpar því að fara um
óséð á milli runnanna, og um leið, elta uppi bráðina.
Tígrisdýrin búa á Indlandi, í Indónesíu, í Kína og í okkar landi, í austri í Llunyà, í
Ussurisk héraðinu.
Tígrisdýrin frá Ussurisk eru þau stærstu. Síð ullin bjargar þeim frá ísköldum
vetrunum, og breiðar lappirnar hjálpar þeim að labba um þar sem allt er á kafi í snjó.
Á veturna, leitar Ussuriks tígrisdýrið að bráð á 100 kílómetra svæði. Þegar tígrisdýrið
nær villisvíni eða dádýri, fer það ekki í burtu fyrr en það er búið að borða allt kjötið.
Á haustin, þegar villtu dádýrin, þ.e. síberísku dádýrin, rymja, rymur tígrisdýrið eins og
eitt af þeim, króar þau af og drepur með einu höggi.

