
Verkefnalýsing
Í spilinu þjálfa nemendur lestur, framsögn, les- og 
hlustunarskilning.
Hægt er að vinna verkefnið þannig að nemendur lesa textann, læs 
nemandi les textann fyrir spilafélaga sína eða kennari les textann. 
Þegar textinn hefur verið lesinn fara nemendur í lesskilningsspilið 
sem inniheldur spurningar úr textanum. 

Verkefninu fylgja einnig spjöld sem innihalda alla söguna. Hér fyrir 
neðan eru nokkrar hugmyndir um notkun þeirra.

★ Raða spjöldunum upp í rétta tímaröð, nemendur geta haft 
bókina/textann til að styðjast við. 

★ Æfa skrift/stafsetningu með því að skrifa textann upp.
★ Finna nafnorð, sagnorð og lýsingarorð á spjöldunum, allt eftir 

aldri nemenda.
★ Tveir nemendur spila saman. Spjöldin eru sett í bunka (setja 

aukaspjöld inn á milli textaspjalda, sjá neðst í skjalinu) og 
nemendur draga til skiptis. Ef þeir draga textaspjald þá á að 
lesa textann upphátt fyrir spilafélagann. Ef mynd af Kötu kláru 
er dregin þá spyr sá sem dró, spilafélaga sinn spurningar úr 
textanum. 

★ Raða spjöldunum á gólf eða borð og búa til spilaborð. Setja 
aukaspjöld inn á milli textaspjalda (sjá neðst í skjalinu). Þegar 
þau lenda á spjöldum með texta, þá lesa þau textann upphátt 
fyrir spilafélaga sinn, en þegar þau lenda á aukaspjöldunum 
þá þurfa þau að gera það sem stendur á þeim.



Kata klára
Kata klára segist geta allt! Hún getur til dæmis lesið og 
skrifað. Hún kann að reikna og teikna. Syngja og dansa. Og 
það er fleira sem Kata kann. Hún kann að smíða stóran kofa 
og keyra kassabíl. Henni finnst auðvelt að hjálpa pabba með 
litlu systur. Hún elskar að puttaprjóna. 

En þetta er ekki allt og sumt. Hún er líka góð í að klifra upp 
fjöll. Já, hún Kata er nú ansi klár! En getur hún gert allt? 
Getur hún verpt eggjum? Eða flogið eins og fuglar? Getur 
hún gengið á vatni? eða breytt sér í hamstur? 

Nei, þó svo að Kata sé ansi klár er sumt sem hún getur ekki 
gert. En vissir þú að Kata klára getur haldið fótbolta hundrað 
sinnum á lofti? og hún hleypur hraðast í bekknum sínum. 
Hún þorir að sitja ein á hestbaki. En það allra ótrúlegasta af 
öllu þessu er að Kata klára talar fjögur tungumál: íslensku, 
ensku, spænsku og dönsku. Alveg eins og Kata kunna aðrir 
krakkar svo margt og mikið. Enda eru þeir alltaf að læra 
eitthvað nýtt. Alveg eins og þú.



Endir Kannt þú að segja 
orð á ensku?

Getur Kata klára 
allt?

Hvað heitir 
skólastjórinn í 

skólanum þínum?

Kann Kata klára 
kínversku?

Hvað getur Kata 
klára haldið bolta oft 

á lofti?

Hver hleypur 
hraðast í bekknum 
hennar Kötu kláru?

Hvað heitir 
kennarinn þinn fullu 

nafni?

Eru krakkar alltaf að 
læra eitthvað nýtt?

Hvað kann Kata 
klára mörg 
tungumál?

Nefndu tvennt sem 
Kata klára getur.

Byrjun Verpir Kata klára 
eggjum?

Getur Kata klára 
gengið  á vatni?

Lesskilningsspil: Kata klára
Í þessu spili þurfið þið að byrja á því að lesa vel eða hlusta á textann um Kötu kláru (kannski eru 
einhverjar spurningar sem eru ekki úr textanum í spilinu).. Þið kastið teningi og sá byrjar sem fær 

hæstu töluna og svo koll af kolli. Ef þú svarar spurningunni sem þú lendir á rangt þá ferðu einn reit 
til baka., en ef þú lendir á myndinni af hvolpinum þá mátt þú kasta aftur. Ef þú lendir á myndinni af 

Kötu kláru þá mátt þú fara 2 reiti áfram.



Endir Nei, hún kann ekki 
allt. Ýmis svör.

Nei hún getur ekki 
allt Mismunandi svör

Nei, hún kann ekki 
kínversku. 100 sinnum Kata hleypur 

hraðast

Mismunandi svör
Já krakkar eru alltaf 

að læra eitthvað 
nýtt.

Kata kann 4 
tungumál.

Kata klára getur 
lesið, skrifað, 

reiknað, teiknað, 
smíða stóran kofa 

o.s.frv.

Byrjun Nei Kata klára 
verpir ekki eggjum

Nei, Kata klára 
getur ekki gengið á 

vatni.

Lausnir



Kata klára segist geta allt! 
Hún getur til dæmis lesið og 

skrifað.

Hún kann að reikna og teikna. 
Syngja og dansa. og það er 

fleira sem Kata kann.

Nei, þó svo að Kata sé ansi 
klár er sumt sem hún getur 

ekki gert. 

Getur hún verpt eggjum? Eða 
flogið eins og fuglar? Getur 

hún gengið á vatni? eða 
breytt sér í hamstur?

Henni finnst auðvelt að hjálpa 
pabba með litlu systur. Hún 

elskar að puttaprjóna. 

En þetta er ekki allt og sumt. 
Hún er líka góð í að klifra upp 

fjöll. 

Já, hún Kata er nú ansi klár! 
En getur hún gert allt?

Hún kann að smíða stóran 
kofa og keyra kassabíl. 

En vissir þú að Kata klára 
getur haldið fótbolta hundrað 

sinnum á lofti?

og hún hleypur hraðast í 
bekknum sínum. Hún þorir að 

sitja ein á hestbaki. En það 
allra ótrúlegasta af öllu þessu 

er...

Kata klára talar fjögur 
tungumál: íslensku, ensku, 

spænsku og dönsku.

Enda eru þeir alltaf að læra 
eitthvað nýtt. Alveg eins og 

þú.

Alveg eins og Kata kunna 
aðrir krakkar svo margt og 

mikið.



Byrjun Endir

1) Aukaspjöld til að hafa með textaspjöldum ef þeim er 
raðað upp sem sem spili. 

2) Hér fyrir neðan eru aukaspjöld sem hægt er að nota ef 
spjöldin eru sett í bunka og nemendur skiptast á að 

draga. Ef nemendur draga Baldur þá þarf sá sem dró að 
spyrja spilafélaga sinn spurningar úr textanum. 

Þú kannt að 
reikna

Áfram um 1 reit

Þú kannt að lesa
Áfram um 1 reit

Þú getur ALLT
Áfram um 3 reiti

Þú getur dansað
Áfram um 1 reit

Kata er löt
Farðu einn reit til baka

Kata er löt
Farðu einn reit til baka

Kata er löt
Farðu einn reit til baka


