
Baksíða



Ég og íslenska
Algeng orð og setningar
með myndum



Mig langar ...
 

Mig langar ekki ...
 



að leika

að reikna 

að lesa

að hlusta

að skrifa

að sýna



að faðma

að hreyfa mig

að borða

að drekka

að hvíla mig

að hjálpa til



að fara

að sofna

að opna 

að bíða

að dansa

að skipta



að ganga

að syngja

að skilja

að leita

að spyrja

að loka



að byrja

að hætta

að halda áfram

að hlaupa

að elda

að segja



að fara inn

að klára

að horfa

að læra

að sleppa

að vinna



að synda

að tala

að hugsa

að prófa

að hlæja

að vera kyrr



að svara

að reyna aftur

að endurtaka

að snúa við

að heilsa

að vita



að slökkva

að spila

að hringja

að klæða mig

að heimsækja

að sjá



að standa í röð

að hringja

að klæða mig

að heimsækja

að bíða



Fyrirgefðu! 
Þetta var óvart

Mér finnst það ósanngjarnt



Ég skil þetta ekki

Af hverju?



Þetta er skemmtilegt

Viltu leika við mig?



Viltu kenna mér?

Má ég vera með?



Viltu rétta mér?

Takk fyrir



Sjáðu þetta

Ég meiddi mig hér



Mér líður ekki vel

Mér líður vel



Hvernig virkar þetta?

Viltu útskýra betur?



Mér finnst þetta leiðinlegt

Mér finnst þetta skemmtilegt



Ég er ...



Ég er spenntur 

Ég er reiður Ég er reið

Ég er spennt 

Ég er glaður Ég er glöð

Ég er glatt

Ég er spennt

Ég er reitt



Ég er dapur

Ég er ánægður Ég er ánægð

Ég er döpur

Ég er hræddur Ég er hrædd

Ég er ánægt

Ég er dapurt

Ég er hrætt



Ég er þyrstur

Ég er svangur Ég er svöng

Ég er þyrst

Ég er saddur Ég er södd

Ég er svangt

Ég er þyrst

Ég er satt



Ég finn fyrir öryggi

Ég sé eftir því ...



Ég veit ekki hvernig mér líður

Ég er hissa



lítið

svolítið

miðlungs
nokkuð

mikið



Í síðustu viku Í næstu viku

Í fyrra Á næsta ári

Í gærÍ fyrradag Á morgun Á hinn
Í dag

Rétt áðanÁðan Á eftir Seinna

Í þessari viku

Í síðasta mánuði Í næsta mánuði
Í þessum mánuði

Á þessu ári

Í gærkvöldi Annað kvöld

Í kvöld



Dagur Nótt

Kvöld

Morgunn

Hádegi Miðnætti

Eftirmiðdagur



Vetur Vor

SumarHaust



Vetur

Vor

Sumar

Haust



Hvar er ...?



Klósett

Baðherbergi

Vaskur

Sápa



Þvo hendur

Spritt

Gríma

Fjarlægð



Íþróttir

Myndmennt

Heimilisfræði

Smíði



Sund

Upplýsingatækni

Leiklist

Bókasafn



Sundföt

Handklæði

Sundgleraugu

Sjampó 
og hárnæring



Stærðfræði

Samfélagsfræði

Enska

Danska



Tónmennt

Íslenska

Textílmennt



Skóli

Skólataska

Skólastofa

Skólalóð
Leikvöllur



Nesti

samloka

nestisbox

ávextir

grænmeti

engar hnetur

brauð

ostur



Þannig líður mér í dag

feimin/feiminn/feimið þreytt/þreyttur/þreytt hissa/hissa/hissa

stolt/stoltur/stolt sár/sár/sár hrædd/hræddur/hrætt

róleg/rólegur/rólegt syfjuð/syfjaður/syfjuð þreytt/þreyttur/þreytt

glöð/glaður/glatt
áhyggjufull/
áhyggjufullur/áhyggjufulltleið/leiður/leitt

Í dag er ég ...


