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44 Hvað	kostar	þetta?

 0 =	núll	

 1 =	einn	

 2 =	tveir	

 3 =	þrír	

 4 =	fjórir	

 5 =	fimm	

 6 =	sex	

 7 =	sjö	

 8 =	átta	

 9 =	níu	

10 =	tíu	

11 =	ellefu	

12 =	tólf	

13 =	þrettán	

14 =	fjórtán	

15 =	fimmtán	

16 =	sextán	

17 =	sautján	

18 =	átján	

19 =	nítján	

20 =	tuttugu

21 =	tuttugu	og	einn		

22 =	tuttugu	og	tveir				

23 =	tuttugu	og	þrír				

24 =	tuttugu	og	fjórir			

25 =	tuttugu	og	fimm

26 =	tuttugu	og	sex	

27 =	tuttugu	og	sjö

28 =	tuttugu	og	átta

29	 =	tuttugu	og	níu

1.1	Hvað	eru	þetta	margir...?	

Hvað eru þetta margir bílar? 
Þetta eru... 

Hvað eru þetta mörg borð? 
Þetta eru...

Hvað eru þetta margar rósir?   
Þetta eru... 

1.	Að	telja	frá	0–20.	Hlustaðu	og	endurtaktu	
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2.	Tölurnar	1,	2,	3	og	4

Hann ÞaðHún

eitt	húseinn	maður ein	kona

tvö	hústveir	menn tvær	konur

þrjú	húsþrír	menn þrjár	konur

fjögur	húsfjórir	menn fjórar	konur

2.1	Að	nota	tölurnar	1,	2,	3	og	4!	

Símanúmerið: einn, tveir, þrír, fjórir

Æfðu	þig	að	segja	þessi	símanúmer:	  

562	1327	fimm	sex	tveir	einn	þrír	tveir	sjö	
823	5494	
699	4321	
898	3322	
692	4539	
562	2319

2.2	Hlustaðu	og	skrifaðu	símanúmerin

Jói.   Hæ Anna! Gaman að sjá þig! 

Anna: Sömuleiðis. Hvað segirðu gott?  

Jói: Ég var að kaupa nýjan síma og er með nýtt símanúmer. 

Anna: Ókei. Hvað er nýja númerið? 

Jói:  ______________________

Jói: Segðu mér númerið þitt líka. 

Anna:  ______________________

Jói. Við heyrumst. Ég hringi í þig! 
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3.	Fleiri	tölur.	Hlustaðu	og	endurtaktu

10 = tíu 

20 = tuttugu 

30 = þrjátíu 

40 = fjörutíu 

50 = fimmtíu 

100 = eitt	hundrað 

200 = tvö	hundruð 

300 = þrjú	hundruð 

400 = fjögur	hundruð	

500 = fimm	hundruð

  60 = sextíu 

 70 = sjötíu 

 80 = áttatíu 

 90 = níutíu 

100 = hundrað

1000 = eitt	þúsund 

2000 = tvö	þúsund	

3000 = þrjú	þúsund 

4000 = fjögur	þúsund 

5000 = fimm	þúsund

3.1	Að	nota	tölurnar	1,	2,	3	og	4!	

Kennitalan: einn, tveir, þrír, fjórir 

Æfðu	þig	að	segja	þessar	kennitölur:	 
070273-2419  núll sjö núll tveir sjötíu og þrír tuttugu og fjórir nítján 

141181-3869   

211265-2179 

310678-3349 

021090-4520 

130889-2979

3.2	Hlustaðu	og	strikaðu	undir	rétta	kennitölu	

a)			120345-6789     210245-7629     280547-6739 

b)			300467-4589     301277-4519     301069-4449 

c)			260188-2889     270887-2889     220388-2899

Hver er 
kennitalan þín?

Hvað	segir	Fríða	frænka?

Lærðu kennitöluna 
þína vel! 
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4.	Að	nota	tölurnar	1,	2,	3	og	4!	
 Ártöl: eitt, tvö, þrjú, fjögur   

	Æfðu	þig	að	segja	þessi	ártöl:	

Árið 1999		nítján	hundruð	níutíu	og	níu

Árið 2000		tvö	þúsund	

Árið 2001		tvö	þúsund	og	eitt	

Árið 2002		tvö	þúsund	og	...

Árið 2003	

Árið 2004		

Árið 2005  

Árið 2006  

Árið 2007

Árið 2008 

Árið 2009 

Árið 2010 

Árið 2011

Árið 2012 

Árið 2013

4.1	Hvenær	komst	þú	til	Íslands?		

Kennari: Sæll Alexander, hvað segir þú? 

Nemandi:  Ég segi allt gott, en þú? 

Kennari:  Allt fínt. Þú talar góða íslensku núna. 

Nemandi:  Takk fyrir, ég er búinn að læra mikið. 

Kennari:   Hvað ertu búinn að búa lengi á Íslandi? 

Nemandi:  Í mörg ár! 

Kennari:  Hvenær komst þú til Íslands? 

Nemandi:  Ég kom árið 2004 (tvö þúsund og fjögur).  

Hvenær komst	þú til Íslands? 

Hvenær komstu til Íslands?

Hvað ert þú búin/n	að	búa 
lengi á Íslandi?

Ég	kom árið 2007 

Árið 2008

Í eitt (1) ár
Í tvö (2) ár
Í þrjú (3) ár
Í fjögur (4) ár
Í fimm (5) ár

4.2	Skrifaðu	svarið	

Hvenær komst þú til Íslands?  ______________________________________________

Hvað ertu búinn að búa lengi á Íslandi?  _____________________________________  

H1.33



37Íslenska fyrir alla 1.   Sólborg  Jónsdóttir og Þorbjörg Halldórsdóttir. 4. kafli

5.	Upphæðir	
5.1	Hundrað og þúsund: eitt, tvö, þrjú, fjögur 

Hvað kostar þetta? 

4.400 kr.
1.200 kr.

2.200 kr.

3.300 kr.
200.000 kr.

þrjú þúsund og þrjú hundruð  

tvö þúsund og tvö hundruð 

tvö hundruð þúsund 

eitt þúsund og tvö hundruð 

fjögur þúsund og fjögur hundruð

4.400 kr.

2.200 kr.

3.300 kr.

1.200 kr.

200.000 kr.

5.2	Tengdu	rétta	mynd	við	rétt	verð

Dæmi: 

5.400 kr.

fimm þúsund og fjögur hundruð

4.3	Tölum	saman!	
Skrifaðu	orðin	sem	vantar	og	spurðu	svo!	

a)	Komdu sæll/Komdu sæl. 

b) Hver er _____________________ þín? Kennitalan mín er _____________________ 

c) Hvað er símanúmerið þitt? ___________________ mitt er _____________________ 

d) _______________ komstu til Íslands?   Ég kom árið ___________

e) Hvað ertu ____________ að búa lengi á Íslandi? Ég er búin/n að búa í _______ ár. 
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5.4	Hlustaðu	og	skrifaðu	tölurnar	með	tölustöfum	

Dæmi: Þetta er ______ strákur.      

	 1. Þetta er ______ stelpa. 

	 2. Þetta eru ______ börn. 

 3. Þetta eru ______ stólar. 

 4. Þetta er ______ strákur. 

 5. Þetta eru ______ borð. 

 6. Þetta eru ______ appelsínur. 

	 7. Þetta eru ______ bílar. 

	 8. Þetta eru ______ kaffibollar. 

	 9. Þetta eru ______ lampar. 

10. Þetta eru ______ glös. 

11. Þetta eru ______ kerti. 

12. Þetta eru ______hús. 

13. Þetta er ______ barn. 

14. Þetta eru ______ konur. 

15. Þetta eru ______ kindur. 

16. Þetta eru ______ nemendur. 

17. Þetta eru ______ bátar. 

18. Þetta eru ______ jakkar. 

19. Þetta eru ______ blýantar. 

20. Þetta eru ______ sjónvörp. 

Hvað	segir	Fríða	frænka?

Er dýrt að kaupa í matinn á Íslandi? 
Hvað er dýrt á Íslandi? 

En hvað er ódýrt á Íslandi?

5.3	Í	búð	

Afgreiðslukona:  Get ég aðstoðað þig? 

Kona:    Hvað kostar þessi jakki? 

Afgreiðslukona:  Hann kostar sautján þúsund og þrjú hundruð krónur. (17.300 kr.) 

Kona:    Hvenær er útsala? 

H1.34
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8.	Hvað	kann	ég?6.	Hvað	kann	ég?

	 1.	Kennitala	Völu	er	

c 120484-3349

c 170572-3399

c 170482-3399

c 160783-4339  

	 2.	Símanúmer	Völu	er	

c 889 4271 

c 899 3211 

c 898 3311 

c 888 2311

	 3.	Símanúmer	Simons	er	

c 784 6092 

c 684 7092 

c 684 7093 

c 487 6900 

	 4.	Simon	kom	til	Íslands	árið

c 2001 

c 2002 

c 2003 

c 2004

 5.	Hvað	kostar	að	leigja?	

c 124.000 krónur á ári 

c 124.000 krónur á mánuði 

c 127.000 krónur á mánuði  

c 147.000 krónur á ári 

Vala og Símon eru að tala saman. 
Vala ætlar að leigja íbúð. Símon á íbúðina.  

Hlustaðu	á	samtalið	og	merktu	við	réttar	upplýsingar
H1.36
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7.	Sjálfsmat	–	Þetta	kann	ég!	

7.1	Ég kann að	telja á íslensku: 

0				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12	

13				14				15				16				17				18				19				20				21	...

30				40				50				60				70				80				90				100		

200				300				400				500				600				700				800				900		

1000				2000				3000				4000				5000				100.000				1.000.000

7.2	Ég kann að segja	símanúmerið mitt 

c Símanúmerið mitt er ...
 

7.3	Ég kann að spyrja um	símanúmer	

c Hvað er símanúmerið þitt? 
 

7.3	Ég kann að segja	kennitöluna mína 

c Kennitalan mín er ...
 

7.4	Ég kann að segja hvaða ár ég kom til Íslands	

c Ég kom til Íslands árið ...
 

7.5	Ég kann að segja hvað	hlutir	kosta	

c Þetta kostar ...

7.6	Ég kann að spyrja um	verð	

c Hvað kostar þetta? 

4.400 kr.
1.200 kr.

2.200 kr.

3.300 kr.
200.000 kr.
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Málfræði

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

einn

tveir

þrír

fjórir

fimm

einn strákur

tveir strákar

þrír strákar

fjórir strákar

fimm strákar

ein

tvær

þrjár

fjórar

fimm

ein stelpa

tvær stelpur

þrjár stelpur

fjórar stelpur

fimm stelpur

eitt

tvö

þrjú

fjögur

fimm

eitt barn

tvö börn

þrjú börn

fjögur börn

fimm börn

hann - þeir
(karlkyn - kk)

hún - þær
(kvenkyn - kvk)

það - þau
(hvorugkyn - hk)

Tölur	-	kyn

eintala

fleirtala

eintala

fleirtala

eintala

fleirtala

strákur

strákar

jakki

jakkar

bíll

bílar

stelpa

stelpur

kaka

kökur

æfing

æfingar

hús

hús

barn

börn

epli

epli

karlkyn	-	kk
hann
þeir

kvenkyn	-	kvk
hún
þær

hvorugkyn	-	hk
það
þau

Fleirtala	nafnorða

eintala

fleirtala

eintala

fleirtala

maður

menn

bók

bækur

mynd

myndir

auga

augu

karlkyn	-	kk
hann
þeir

kvenkyn	-	kvk
hún
þær

hvorugkyn	-	hk
það
þau

Óvenjuleg	fleirtala
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Hvað

Hvað	

Hvað

Hver

Hvenær

Hvenær

Hvenær

kostar þetta?

er símanúmerið þitt?

ertu búin/n að búa lengi á Íslandi?

er kennitalan þín?

komst þú til Íslands?

komstu til Íslands?

er útsala?

Spurning

Spurnarorð

7500 krónur.

697 3413.

Í tvö ár.

181284-3579.

Árið 2008.

2007.

Í dag.

Svar


