
Handboltalestur 1

1

Lesið textann og ræðið saman um hann.
Búið er að feitletra aðalatriðin.

Íslendingar taka þátt í
EM í handbolta.  Mótið er
í Ungverjalandi. Kalli og
Stína eru að fara þangað
með mömmu og pabba.

Krakkarnir æfa handbolta
með ÍBV eins og Elliði Snær
i landsliðinu gerði. Þess
vegna er hann uppáhalds
leikmaðurinn þeirra.

Allir leikir íslenska liðsins voru mjög
spennandi. Kalli og Stína hvöttu liðið
áfram, öskruðu og hrópuðu allan tímann.
Þau voru í landsliðstreyjum Íslands og
mamma var búin að mála íslenska
fánann á kinnarnar á þeim.

Að vera á svona stórmóti var það
skemmtilegasta sem þau höfðu nokkru sinni
gert. Þau ætluðu pottþétt að fara á næsta
mót.

Gáta
Ég er ekki inni á vellinum
samt er ég í liðinu. 
Ég stend við hliðarlínuna
og stjórna leikmönnunum.

svar :þjálfari



Verkefni 1

2

Svaraðu spurningunum úr
handboltalestri 1.

Hvar er EM í handbolta
haldið?

1
Íslandi

Ungverjalandi

Vestmannaeyjum

Fáni hvaða lands var 
málaður á krakkana?

3
Hollands

Ungverjalands

Íslands

Með hvaða liði spilaði
Elliði Snær á Íslandi?

2
Val

ÍBV

Haukum

Hvað heita krakkarnir? 4

Hvernig veistu að krökkunum fannst
gaman að fara á stórmót?

5



Verkefni 2
Teiknaðu mynd af Kalla og Stínu
að hvetja íslenska liðið áfram á
EM í handbolta. 

3



Handboltalestur 2

1

Lesið textann og ræðið saman um hann.
Búið er að feitletra aðalatriðin.

Á EM í handbolta var íslenska
liðið að keppa á móti
Ungverjalandi  Kalli og Stína
voru mætt á leikinn. Stína
hafði fengið kjól í íslensku
fánalitunum.

Leikurinn var mjög mikilvægur.
Öll fjölskyldan klappaði,
hrópaði og hvatti liðið áfram.
Þegar leikurinn var búinn þá
voru allir orðnir rámir. 

Leikurinn var alveg svakalega spennandi
og hann endaði með því að Íslendingar
unnu með einu marki.

Þegar leikurinn var búinn kom ljósmyndari
og vildi endilega taka mynd af Stínu og
Kalla af því þau voru búin að hvetja liðið
svo vel  í stúkunni.

Gáta
Ég er eini leikmaðurinn í
handbolta sem má nota
fæturna.
Treyjan mín er öðruvísi á litinn
en treyja liðsfélaga minna.
Ég fæ boltann oft í mig.

svar :Markmaður

Um kvöldið þegar fjölskyldan var komin upp
á hótel þá voru allir fljótir að sofna eftir
spennandi og skemmtilega dag.



Verkefni 1

2

Svaraðu spurningunum úr
handboltalestri 2.

Hvernig var kjóllinn hennar
Stínu á litinn?

1
blár, hvítur og rauður

hvítur, blár og grænn

blár,  rauður og gulur

Frá hvaða landi var liðið 
sem Ísland vann?

3
Hollandi

Ungverjalandi

Spáni

Hvað er að vera rámur? 2
að vera hás

að syngja fallega

að ropa hátt

Hvernig myndir þú hvetja liðið
þitt áfram ef þú værir á

stórmóti?

4

Af hverju vildi ljósmyndarinn taka mynd af krökkunum?5



Verkefni 2
Teiknaðu mynd af íslenska landsliðinu
fagna, eftir að hafa unnið Ungverjaland.

3


