
Ég og íslenska
Algeng orð og setningar
með myndum

Ako at ang wikang Icelandic
Mga karaniwang salita at mga pangungusap
na may kasamang mga larawan

íslenska og filippseyska



Hvað þýðir þetta?
Anong ibig sabihin nito?

Viltu kenna mér?
Gusto mo ba akong turuan?



Má ég vera með?
Pwede ba akong sumali?

Viltu leika við mig?
Gusto mo bang makipaglaro sa'kin?



Ég skil þetta ekki

Af hverju?

Hindi ko ito maintindihan

Bakit?



Viltu hjálpa mér?

Ég skal hjálpa þér

Pwede mo ba akong tulungan?

Tulungan kita



Mér líður ekki vel

Mér líður vel

Hindi maganda ang pakiramdam ko

Maganda ang pakiramdam ko



Sjáðu þetta

Ég meiddi mig hér
Nasaktan ako dito

Tingnan mo ito



Fyrirgefðu! 
Þetta var óvart

Mér finnst það ósanngjarnt

Pasensya na!
Hindi ko sinasadya

Hindi ito patas, para sa'kin



Hvernig virkar þetta?

Viltu útskýra betur?

Paano ito gumagana?

Pwede mo bang ipaliwanag pa
nang mas mabuti?



Mér finnst þetta leiðinlegt

Mér finnst þetta skemmtilegt
Masaya ito para sa akin

Nakakabagot ito para sa akin



Ég er ...
Ako ay ...



Ég er dapur

Ég er glaður Ég er glöð

Ég er döpur

Ég er hræddur Ég er hrædd

Masaya ako
(panlalaki)

Masaya ako
(pambabae)

Malungkot ako
(panlalaki)

Malungkot ako
(pambabae)

Takot ako
(panlalaki)

Takot ako
(pambabae)



Ég er þyrstur

Ég er svangur Ég er svöng

Ég er þyrst

Ég er saddur Ég er södd

 Nagugutom ako
(panlalaki)

Nagugutom ako
(pambabae)

Nauuhaw ako
(panlalaki)

Nauuhaw ako
(pambabae)

Busog ako
(panlalaki)

Busog ako
(pambabae)



Ég finn fyrir öryggi

Ég sé eftir því ...
 Nagsisisi ako ... / Nanghihinayang ako

Pakiramdam ko, ligtas ako



Ég veit ekki hvernig mér líður

Ég er hissa
Nagulat ako

Hindi ko alam kung anong
nararamdaman ko



Mig langar ...
Gusto kong ...

Mig langar ekki ...
Hindi ko gustong ...



að leika

að reikna

að lesa

að hlusta

að skrifa

að sýna

maglaro

magkalkuka

magbasa

makinig

magsulat

magpakita



að faðma

að hreyfa mig

að borða

að drekka

að hvíla mig

að hjálpa til tumulong

yumakap

kumilos

kumain

uminom

magpahinga



að fara

að sofna

að opna 

að bíða

að dansa

að skipta

umalis

matulog

magbukas

maghintay

sumayaw

mag-palit



að ganga

að syngja

að skilja

að leita

að spyrja

að loka

maglakad

kumanta

maintindihan

maghanap

magtanong

magsara



að byrja

að hætta

að halda áfram

að hlaupa

að elda

að segja

mag-umpisa

magluto

sabihin

huminto

magpatuloy

tumakbo



að fara inn

að klára

að horfa

að læra

að sleppa

að vinna

pumasok

matapos

manood

mag-aral

iwasan o
hindi gawin

gumawa o
magtrabaho



að synda

að tala

að hugsa

að prófa

að hlæja

að vera kyrr

lumangoy

magsalita

pag-isipan

subukan

tumawa

manatili
o nakapirmi



að svara

að reyna 
 aftur

að endurtaka

að snúa við

að heilsa

að vita

sumagot

subukan ulit

umulit muli

umikot

bumati

malaman
o alamin



að slökkva

að spila

að hringja

að sjá

að klæða mig

að heimsækja

patayin ang
ilaw o makina 

maglaro

tumawag

makita

magsuot

bumisita



að standa í röð

að spila

að hringja

að sjá

að klæða mig

að heimsækja

pumila

maglaro

tumawag

tumingin o makita

magdamit o magsuot

bumisita



Ég er spenntur 

Ég er reiður Ég er reið

Ég er spennt 

Ég er glaður Ég er glöð

Ako ay masaya
(panlalaki)

Ako ay masaya
(pambabae)

Sabik ako
(panlalaki)

Sabik ako
(pambabae)

Galit ako
(panlalaki)

Galit ako
(pambabae)



lítið

svolítið

miðlungs

nokkuð

mikið

Gaano karami?

kaunting-kaunti

kaunti

kalahati
o humigit kumulang

marami

napakarami



Í fyrra Á næsta ári

Á þessu ári

Í síðustu viku Í næstu viku
Í þessari viku

nakaraang linggo sa susunod na linggo

Í gærÍ fyrradag Á morgun
Ekki á morgun

heldur hinn

Í dag

Rétt áðanÁðan Á eftir Seinna

Í síðasta mánuði Í næsta mánuði
Í þessum mánuði

Í gærkvöld Annað kvöld

Í kvöld

Kailan?

NGAYON

ngayong araw

ngayong gabi

kani-kanina langkanina pa maya-maya mamaya pa

noong isang araw kahapon bukas sa susunod
na bukas

kagabi bukas ng gabi

nakaraang buwan sa susunod na buwan

ngayong linggo

ngayong buwan

ngayong taon

nakaraang taon sa susunod na taon



Dagur Nótt

Kvöld

Morgunn

Hádegi

Miðnætti

Eftirmiðdagur

Araw Gabi

Hapon

Tanghali

Umaga

Gabi

Hatinggabi



Vor

Haust Sumar

Vetur
Taglamig

Taglagas

Tagsibol

Tag-init



Hvar er ...?
Nasaan ang ... ?



Skóli

Skólastofa

Skólalóð
Leikvöllur

Paaralan / Eskwelahan

Silid-aralan 

Palaruan sa paaralan

Skólabókasafn
Silid-aklatan

Skólataska
Bag



Klósett

Baðherbergi

Vaskur

Sápa

Palikuran / Kubeta

Banyo

Lababo

Sabon



Þvo hendur

Spritt

Gríma

Fjarlægð

Maghugas ng kamay

Panlinis na alkohol

Maskara

Distansya



Sundföt

Handklæði

Sundgleraugu

Sjampó 
og hárnæring

Damit panlangoy

Tuwalya

Antipara / goggles

Shampoo at conditioner



Námsgreinar
Mga asignatura



Stærðfræði

Samfélagsfræði

Enska

Matematika

Araling Panlipunan

Ingles

Icelandic

Íslenska

Danska
Danish



Sund

Upplýsingatækni

Paglangoy

Teknolohiya

Íþróttir
Sports o pampalakasan

Lífsleikni
Kasanayan sa buhay
o Edukasyon sa
pagpapakatao



Myndmennt

Heimilisfræði

Smíði

Sining

Edukasyong Pantahanan

Pagkarpintero / 
gawaing-kahoy

List- og verkgreinar
Sining at iba pang 
edukasyong pangkabuhayan

Tónmennt
Musika

Leiklist
Teatro / Dula-dulaan


