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Nafn: _____________________________  Dagsetning: ___________

Krossaðu þar sem við á.

Við hvaða götu býr Láki Máni? Hvaða íþrótt stundar Láki Máni?

 Ljósagötu handbolta

 Sómalæk körfubolta

 Ljómagötu skotbolta

 Númagötu fótbolta

Hvað heita systur Láka Mána? Hvað heita liðsmenn landsliðsins?

 Karítas Dimm, Dokk, Diss

 Kristín Dakk, Dúkk, Dúm

 Kata Domm, Dikk, Dúss

 Klara Dúm, Dikk, Dass

Mér finnst sagan:

 skemmtileg  fyndin spennandi sæmileg
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Skrifaðu orðin á réttar smákökur. 
Þú getur notað hjálparorðin einn og margir.

 amma  dömur ömmur skápur 

 kökur karl slöngur  dama

 Eintala Fleirtala

Ýmislegt hvarf í húsinu við Sómalæk 7. Tengdu saman. 

Dót sem hvarf Hver á hvað?

 snyrtidót Klara

 rakvélar mamma

 hanskar Láki Máni

 hjól pabbi

 tyggjó Karítas

Láki Máni og Láki Máni og Láki Máni og 
þjófahyskið 1þjófahyskið 1þjófahyskið 1

 skemmtileg  fyndin spennandi sæmileg skemmtileg  fyndin spennandi sæmileg skemmtileg  fyndin spennandi sæmileg skemmtileg  fyndin spennandi sæmileg

Ljósagötu handbolta

Karítas Dimm, Dokk, Diss

 Ljómagötu skotbolta

 Kata Domm, Dikk, Dúss

 Ljómagötu skotbolta

 Kata Domm, Dikk, Dúss

 Sómalæk körfubolta

 Kristín Dakk, Dúkk, Dúm

 Sómalæk körfubolta

 Kristín Dakk, Dúkk, Dúm

 Númagötu fótbolta

 Klara Dúm, Dikk, Dass

 Númagötu fótbolta

 Klara Dúm, Dikk, Dass

Nafnorð geta 
verið í eintölu og 

fleirtölu.
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Það eru ýmsir á ferð við Sómalæk. 

Tengdu orðin eftir stafrófsröð.

1. hanskakrimmi

 2.  kökuþjófur

 3. snyrtibófi

 4. dótagleypir

 5. rakvélaræningi

Úr hvaða orðum eru orðin í rammanum samsett?

 bílskúr        bíll                +      skúr   

 eyrnaskjól _______________  +  _______________

 rugluhausar _______________  +  _______________

 lipurtær  _______________  +  _______________

Búðu til samsett orð.

 leyni  +  lögga ➡   ________________________________   

 land  +  lið ➡   ________________________________   

 ljós  +  staur ➡   ________________________________   

Krossaðu við tvö nafnorð í hverri línu.

Nafnorð eru heiti á hlutum. 

 hlusta skúfjárn hanskar grænn   

Nafnorð eru heiti á persónum. 

 afi úti mamma sigla

Nafnorð eru heiti á stöðum. Þá heita þau sérnöfn. 

 Sómalækur byggja falleg  Reykjavík

Skrifaðu orðin í rammanum í rétta fótbolta.

 hann (karlkyn) hún (kvenkyn) það (hvorugkyn) 

a á b d ð e é f g h i í j k l m n o ó p q r s t u ú v x y ý z þ æ ö

 afi úti mamma sigla

 Sómalækur byggja falleg  Reykjavík

hlusta skúfjárn hanskar gr

 afi úti mamma sigla

 Sómalækur byggja falleg  Reykjavík

hlusta skúfjárn hanskar gr

 afi úti mamma sigla

 Sómalækur byggja falleg  Reykjavík

hlusta skúfjárn hanskar gr

 afi úti mamma sigla

 Sómalækur byggja falleg  Reykjavík
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Nafnorð eru heiti 
á persónum, 
hlutum og 
stöðum.

tyggjó (það) súkkulaði (það)

smákaka (hún) bíllykill (hann)rakvél (hún)

hanski (hann)

Nafnorð skiptast 
í þrjú kyn.  
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