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Borgarlíf 
Eldri börn 

 
Nafn: _____________________   Aldur: _______________________ 

Kt: _______________________   Skóli: _______________________ 

*: Barnið þarf einungis að sýna/benda 
 
	
 
Málskilningur: 
 
  Flokkun: Skilur* Annað 

1 Hvaða farartæki eru með hjól eða dekk á myndinni?     
2 Sýndu mér öll húsin á myndinni     
3 Sýndu mér öll farartækin á myndinni     
4 Sýndu mér alla sem eru í íþróttum     

 
  Spurnarorð/grunnhugtök: Skilur* Svarar Annað 

1 Hvernig er veðrið á myndinni?       
2 Hver er fremst í strætisvagninum?       
3 Hver er aftast í strætisvagninum?       
4 Hver er í miðju strætisvagnsins?       
5 Hver er með stóran ís?       
6 Hver er með lítinn ís?       
7 Hvernig ís er konan í hvítu peysunni með?       

8 Hvernig bragð er af ísnum sem gamli maðurinn er 
með?       

9 Sýndu mér allt fólkið sem er fyrir framan ísbúðina       
10 Hvaða árstíð er? (er nokkuð vetur?)       
11 Hvað er heitt á myndinni?       
12 Hvað er kalt á myndinni?       
13 Sýndu mér ferning á myndinni (t.d. gluggi í strætó)       
14 Sýndu mér eitthvað sem er kringlótt (t.d. sólin)       

Merkið eftirfarandi í reitina 

V: barn skilur og/eða svarar rétt 

X: Barn skilur ekki/svarar rangt 

Máltjáning: Hvað er að gerast á 
myndinni? 
Upptaka á óformlegu málsýni 
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15 Sýndu mér hæstu blokkina       
16 Sýndu mér minnstu blokkina       
17 Hvaða blokk er stærri en minnsta blokkin?       
18 Hvaða blokk er minni en stærsta blokkin?       
19 Hvar er ungabarn?       
20 Hvaða staf var málarinn að mála?       
21 Númer hvað er strætisvagninn?       
22 Er einhver hissa/undrandi á myndinni?    

 
 
 
 
Hljóðkerfisvitund:  
 
 Samsett orð – orðhlutaeyðing:       

  

Við getum búið til eitt orð úr tveimur orðum eins 
og þegar við segjum mjólk og glas þá getum við 
búið til orðið mjólkurglas. Prófum saman: 

Svarar 
rétt 

Barn 
svarar Annað 

1 Fótur og bolti > fótbolti       
2 Stræti og vagn > strætisvagn       
3 Ís og kaldur > ískaldur       
4 Ís og búð > ísbúð       
5 Pylsa og brauð > pylsubrauð       
6 Stuttur og buxur > stuttbuxur       
7 Barn og vagn > barnavagn       
8 Ár og bátur > Árabátur       
9 Gæs og mamma > gæsamamma       

10 Reiðhjól og hjálmur > reiðhjólahjálmur 
hjól og hjálmur > hjólahjálmur       

 
         Rím: 
         Hvaða orð rímar við:  
         Prófandi þarf að hafa hljómfall opið svo barn viti að það á að bæta við  Rétt   Annað 

1 Fíll – Bíll     
2 Ból – Sól     
3 Lús – Hús     
4 Mýs – Ís     
5 Kátur - Bátur     
6 Skóla - Hjóla     
7 Glaður - Maður     
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8 Hönd/hendur -Önd/endur     
9 Hissa – Missa     

10 Kaupa - Hlaupa     
 
  Forhljóðagreining:  

Prófandi ýkir markhljóð í fyrirlögn 
Rétt Annað 

1 Hvort orðið byrjar á M eins og mamma? Er það mála eða hlaupa?     
2 Hvort orðið byrjar á B? Er það þota eða bátur?     
3 Hvort orðið byrjar á Í? Er að strætó eða ís?     
4 Hvort orðið byrjar á F? Er það fótbolti eða diskur?     
5 Hvort orðið byrjar á P? Er það hringur eða pylsa?     
6 Hvort orðið byrjar á H? Er það hús eða kerra?     
7 Hvort orðið byrjar á G? Er það gulur eða hjóla?     
8 Hvort orðið byrjar á V? Er það grænn eða vatn?     
9 Hvort orðið byrjar á Ö? Er það önd eða ský?     

 
  Fjölatkvæða orð:     

  
Nú skulum við koma í hlustunarleik.  
Endurtaktu og segðu alveg eins og ég: Rétt Framburður barns Annað 

1 Strætisvagn (3 atkv.)       
2 Pylsuvagn       
3 Hringekja       
4 Hjólalás       
5 Barnavagn       
6 Sumarblíða (4 atkv.)       
7 Fótboltamark       
8 Drykkjarbrunnur       
9 Blöðruvöndur       

10 Árabátur       
11 Íbúðabygging (5 atkv.)       
12 Fótboltavöllur       
13 Málarastigi       
14 Málarameistari (6 atkv.)       
15 Árabátaróður       
16 Strætisvagnabílstjóri (7 atkv.)       
17 Strætisvagnafarþegi       

 
 
 

 


