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Borgarlíf 
Yngri börn 

 
 

Nafn: _____________________   Aldur: _______________________ 
Kt: _______________________   Skóli: _______________________ 
*: Barnið þarf einungis að sýna/benda 

  
 
Flokkun: Skilur* Annað 

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

 
 
  Spurnarorð/grunnhugtök/orðaforði: Skilur* Svarar Annað 
1 Hvar er pylsubúðin?       
2 Hvar er fótboltamarkið?       
3 Hvað er kalt á myndinni?       
4 Hvað er heitt á myndinni?       
5 Sýndu mér allt fólkið sem er fyrir framan ísbúðina       
6 Hver missti blöðruna sína?       
7 Hversu margar blöðrur eru á myndinni?       
8 Hver er fremst í strætisvagninum?       
9 Hver er aftast í strætisvagninum?       
10 Hver er í miðju strætisvagnsins?       
11 Hver er með stóran ís á myndinni?       
12 Hver er með lítinn ís?       
13 Hver er leiður?       

14 Af hverju er strákurinn leiður sem er fyrir framan 
ísbúðina?       

15 Hver er í stuttbuxum?       
16 Hvað eru fuglarnir margir?       

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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17 Ofan á hverju standa endurnar?       
18 Hvar stendur málarinn?       
19 Hvað er neðst í stiganum?       

20 Sérðu einhvern kassa? Er eitthvað sem líkist kassa? 
(t.d. gluggi í strætó)       

21 Sérðu einhvern hring? Er eitthvað sem er eins og 
hringur? (t.d. sólin)       

22 Sýndu mér hæstu blokkina       
23 Sýndu mér minnstu blokkina       
24 Hvaða blokk er stærri en minni blokkin/lægsta húsið?       
25 Hvaða blokk er minni en stærsta blokkin/háhýsið?       
26 Er einhver hissa/undrandi á myndinni?       

 
  Sagnorð: Skilur* Svarar Annað 

1 Er einhver sofandi á myndinni?       
2 Hver er að hlaupa?       
3 Hver er að hjóla?       
4 Hver er að labba?       
5 Hverjir eru í boltaleik?       
6 Hver er að drekka vatn?       
7 Hver er að róa (bát)?       

 
  Litir: Skilur* Svarar Annað 

1 Hvernig eru skýin á litinn?       
2 Hvernig er sólin á litinn?       
3 Hvernig er þakið á ísbúðinni á litinn?       
4 Hvernig er þakið á pylsubúðinni á litinn?       
5 Hvernig eru blöðrurnar á litinn?       
6 Hvernig er strætisvagninn á litinn?       
7 Hvernig er báturinn á litinn?       

 
 
 
 
 
 
 
 


