
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 Úlfari 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.



Úlfar úrilli
Úlfar úrilli var alveg ferlegur. Hann var alltaf úrillur. Það var 
alveg sama hvað það var. ,,Úlfar viltu koma út að leika?” 
spurði Bóas vinur hans. ,,Nei, mér finnst ekkert gaman að 
leika mér,” svaraði Úlfar. Þegar mamma hans bað hann um 
að bursta tennurnar á kvöldin æpti hann: ,, Ég vil ekki bursta 
tennurnar!” Hann var líka úrillur þegar hann fór í bíó. ,,Æ, 
þetta er svo leiðinleg mynd,” kvartaði hann. Og þegar hann 
fór í keilu. ,, Þessar kúlur eru allt of stórar,” sagði hann og 
vildi ekki rúlla þeim í keilurnar. Þannig gekk lífið fyrir sig og 
mamma hans og pabbi voru orðin ráðþrota. Í eitt skiptið 
þegar Úlfar var úrillur spurði mamma hvort hann vildi lesa 
bók. ,, Lesa, það er örugglega leiðinlegt,” svaraði Úlfar. En 
hann lét svo til leiðast og las eina bók. ,, Þetta var frábært!” 
hrópaði Úlfar kátur. ,,Ertu orðinn eitthvað veikur, Úlfar 
minn?” spurði pabbi hans. Hann hafði aldrei séð Úlfar svona 
jákvæðan. En Úlfar var ekki veikur. Hann naut þess að lesa 
bækur. Alltaf þegar Úlfar varð úrillur réttu foreldrar hans 
honum bók. Hann undi sér vel við lestur. Um sinn var allt í 
stakasta lagi. Úlfar las og las uns hann hafði lesið allar 
bækur á Íslandi. Því gat hann engar nýjar bækur lesið. Úlfar 
varð úrillari en nokkru sinni fyrr. Hvað var til ráða? Mamma 
hans var fljót að fá hugmynd. Hún rétti Úlfari blað og penna. 
,,Skrifaðu þínar eigin sögur,” sagði hún. Það kom stórt bros 
á andlit Úlfars. Auðvitað. Hann gat sjálfur skapað sína eigin 
ánægju. Ef hann var að verða úrillur greip hann bara blað og 
penna og skrifaði nýja sögu.  Úlfar þurfti aldrei framar að 
vera úrillur. 



Endir
Fannst Úlfari úrilla 

gaman að lesa 
bækur?

Upp á hverju fann 
mamma svo að 
Úlfar varð aldrei 

úrillur aftur?

Hvað rétti mamma 
Úlfari í lok 
sögunnar?

Nefndu 2 hluti sem 
Úlfari fannst gaman 

að gera.

Af hverju varð Úlfar 
úrilli, úrillari en 

nokkru sinni áður?

Ert þú stundum 
úrill/úrillur?

Af hverju hélt pabbi 
að Úlfar væri 

veikur?

Vildi Úlfar alltaf 
leika við Bóas vin 

sinn?

Fannst Úlfari úrilla 
gaman í bíóinu?

Af hverju vildi Úlfar 
úrilli ekki rúlla 

kúlunum í 
keilurnar? 

Byrjun Hvað heitir vinur 
Úlfars?

Vildi Úlfar úrilli alltaf 
bursta tennurnar?

Lesskilningsspil: Úlfar úrilli

 Í þessu spili þarftu að byrja á því að lesa eða hlusta vel á textann um Úlfar úrilla.. Sá byrjar sem á fæst 
systkini og svo koll af kolli. Ef þú svarar spurningunni sem þú lendir á rangt þá ferðu einn reit til baka. Ef 

þú lendir á broskarlinum máttu fara einn reit áfram en ef þú lendir á Úlfari úrilla þá ferðu 1 reit lóðrétt niður.



Endir
Já, honum fannst 

gaman að lesa 
bækur.

Að Úlfar myndi 
skrifa sögur. Blað og penna.

Að lesa og að 
skrifa.

Af því hann var 
búinn að lesa allar 
bækur sem voru til 

á Íslandi.

Mismunandi svör. Af því að hann var 
svo jákvæður.

Nei, honum fannst 
ekki gaman að leika 

sér úti.

Nei, honum þótti 
myndin leiðinleg.

Af því að kúlurnar 
voru of stórar

Byrjun Hann heitir Bóas. Nei, hann vildi ekki 
bursta tennurnar.

Lausnir



Hann var líka úrillur þegar 
hann fór í bíó. ,,Æ, þetta er 

svo leiðinleg mynd,” kvartaði 
hann. 

Þegar mamma hans bað 
hann um að bursta tennurnar 
á kvöldin æpti hann: ,, Ég vil 

ekki bursta tennurnar!”

Úlfar úrilli var alveg ferlegur. 
Hann var alltaf úrillur. Það var 

alveg sama hvað það var. 

,,Úlfar viltu koma út að leika?” 
spurði Bóas vinur hans. ,,Nei, 
mér finnst ekkert gaman að 

leika mér,” svaraði Úlfar. 

og þegar hann fór í keilu. ,, 
Þessar kúlur eru allt of 

stórar,” sagði hann og vildi 
ekki rúlla þeim í keilurnar. 

Þannig gekk lífið fyrir sig og 
mamma hans og pabbi voru 

orðin ráðþrota. 

Í eitt skiptið þegar Úlfar var 
úrillur spurði mamma hvort 
hann vildi lesa bók. ,, Lesa, 
það er örugglega leiðinlegt,” 

svaraði Úlfar. 

Því gat hann engar nýjar 
bækur lesið. Úlfar varð úrillari 
en nokkru sinni fyrr. Hvað var 

til ráða?

Úlfar las og las uns hann 
hafði lesið allar bækur á 

Íslandi. 

,,Ertu orðinn eitthvað veikur, 
Úlfar minn?” spurði pabbi 

hans. Hann hafði aldrei séð 
Úlfar svona jákvæðan. 

En Úlfar var ekki veikur. Hann 
naut þess að lesa bækur. 

Alltaf þegar Úlfar varð úrillur 
réttu foreldrar hans honum 
bók. Hann undi sér vel við 

lestur. Um sinn var allt í 
stakasta lagi.

En hann lét svo til leiðast og 
las eina bók. ,, Þetta var 

frábært!” hrópaði Úlfar kátur. 

Mamma hans var fljót að fá 
hugmynd. 

Hún rétti Úlfari blað og penna. 
,,Skrifaðu þínar eigin sögur,” 

sagði hún.

Það kom stórt bros á andlit 
Úlfars. Auðvitað. Hann gat 
sjálfur skapað sína eigin 

ánægju. 

Úlfar þurfti aldrei framar að 
vera úrillur. 

Ef hann var að verða úrillur 
greip hann bara blað og 

penna og skrifaði nýja sögu.  



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. 

Fýlupúki
þú ferð 2 reiti til baka Lestur er 

bestur
þú ferð áfram um 2 reiti

Fýlupúki
þú ferð 2 reiti til baka

Lestur er 
bestur

þú ferð áfram um 2 reiti

Úrillur
þú getur ekki hætt að vera í 
vondu skapi svo þú situr hjá 

eina umferð

Úrillur
þú getur ekki hætt að vera í 
vondu skapi svo þú situr hjá 

eina umferð

Lestur er 
bestur

þú ferð áfram um 2 reiti


