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Lestrarefni ásamt verkefnum fyrir yngsta og miðstig

grunnskóla
2021 Snjólaug Elín Árnadóttir og Unnur Líf Ingadóttir Imsland 

út fyrir bókina

Vilmar Þór Bjarnason fær þakkir fyrir ráðgjöf við textagerð
og Kristín Sigurðardóttir fyrir yfirlestur.

Þessu námsefni má ekki breyta að neinu leyti, staðfæra að hluta
eða í heild, án skriflegs leyfis höfunda. 

 
 



Handboltaráðtátan

Lestrarefni fyrir yngsta stig
grunnskóla.

Í þessum verkefnum eru nemendur að:

HÆFNIVIÐMIÐ 

þjálfa færni sína í lestri

þjálfa lesskilning

auka orðaforða sinn

draga ályktanir

auka málfræðikunnáttu sína

 nýtt góðan orðaforða
við að skilja texta og
ráðið í merkingu orðs

út frá samhengi.

Að nemendur geti:

tengt þekkingu sína og
reynslu við lesefni í því
skyni að ná merkingu

þess.

beitt töluðu máli og
rituðu af nokkru öryggi
og ræður yfir orðaforða

og málskilningi
sem hæfir þroska



Handboltaráðgáta 1
Spurt er um leikmann í

handknattleik.
 
 
.
 
 

skytta hornamaður línumaður

 
Þessi leikmaður heldur sig mikið nálægt

hliðarlínu vallarins annaðhvort hægra eða
vinstra megin. Leikmaður í þessari stöðu er
oft á tíðum mjög fljótur að hlaupa og góður
að vippa boltanum eða gera snúninga. Hann

leikur yst í vörn liðsins og hans hlutverk er að
vera fyrstur fram í hraðaupphlaupum þegar

lið hans vinnur boltann. Einn af bestu
handknattleiksmönnum sögunnar, Guðjón

Valur, lék þessa stöðu á sínum ferli.
 
 
 



Verkefni 1

Það var verið að stofna nýtt handboltalið. Gefðu
liðinu nafn og hannaðu bæði búning og merki

fyrir liðið. 

geti unnið út frá
kveikju við eigin

listsköpun

geti leikið sér
með orð og
merkingu

geti dregið rétt
til stafs og

skrifað
skýrt og 
læsilega

Af hverju er það
kostur fyrir

hornamann að
hlaupa hratt?

1

3

4

Taktu orðið hornamaður í sundur

Hvað þýðir oft á tíðum?Finndu nýtt orð yfir hraðaupphlaup.
2

að fara í
hraða-

upphlaup

eitthvað
sem gerist

oft

eitthvað
sem gerist

aldrei

Markmið með verkefninu er að nemendur:

Skrifaðu Aron Pálmarsson í leit á google.
Skrifaðu eitthvað um hann sem þér finnst
áhugavert.



Spurt er um leikmann í
handknattleik

miðjumaður línumaður markmaður

 

Þessi leikmaður er oft mjög sterkur og

ákveðinn. Í sóknarleik liðsins kemur hann

sér fyrir inn á milli varnarmanna

andstæðinganna og reynir að trufla þá.

Hann setur upp svokallaðar blokkeringar

til þess að opna svæði og búa til

marktækifæri fyrir samherja sína eða

sjálfan sig. Þegar hann fær boltann til sín

skýtur hann iðulega af 6 metra færi.
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Verkefni 2

1
Finndu 2 kk orð í textanum.

2
Þessi leikmaður er oftast ...

1

4
Fyrir hvað er þessi leikmaður

þekktastur?

Hvað eru margir
handboltamenn í einu liði?

sterkur og
ákveðinn

óákveðinn 
og linur

ákveðinn en
linur

að vera
sterkur

að skora
 aldrei mörk

að vera alltaf
markahæstur

sturluð
staðreynd

Hvernig er orðið varnarmaður í
fleirtölu

3

verjendurmarkmaðurvarnarmenn

876

2

Afhverju þarf
leikmaðurinn
að koma sér í
góða stöðu?

  geti nýtt góðan
orðaforða við að

skilja texta og ráðið
í merkingu orðs út

frá samhengi.

geti tengt
þekkingu sína og

reynslu við
lesefni í því skyni
að ná merkingu

þess.

 
Guðjón Valur Sigurðsson er ekki
aðeins markahæsti leikmaður

íslenska landsliðsins frá upphafi á
Evrópumótum í handknattleik
heldur er hann markahæsti

leikmaður Evrópumótanna frá
upphafi.

geti fundið
fleirtölu orða og

andheiti.

Markmið með verkefninu er að nemendur:



Spurt er um leikmann í
handknattleik

 
 
.
 
 

hornamaður skytta markvörður

 
Þessi leikmaður hefur töluvert mikla

sérstöðu innan síns liðs og er mikilvægur
hlekkur í varnarleiknum. Hann er mjög oft

liðugur og fljótur að bregðast við. Hann
leikur á afmörkuðu svæði vallarins og er

sá eini sem má nota fæturna í
handknattleiksliði. Leikmaðurinn leikur í

treyju sem er í öðrum lit en treyjur
samherja hans. Hlutverk hans er að passa

upp á að andstæðingarnir skori ekki, ef
þeir ná að skjóta framhjá vörn liðsins.
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Verkefni 3

2
Hvað er að vera liðugur?

3
Hvaða eiginleikum er gott að

þessi leikmaður búi yfir?

Hvað þýðir að lesa leikinn
vel?

að geta 
hoppað hátt

að eiga 
auðvelt með að
beygja sig og

sveigja

að vera
með gott

þol

að vera liðugur 
og snöggur 
að bregðast

við

að fá rauð 
spjöld

að geta
skallað
boltann

Skrifaðu andheiti orðanna

1

að lesa margar
bækur um
handbolta

að lesa
margar bækur

um fótbolta

sjá fyrir hvað
leikmenn gætu

hugsanlega
gert

4

Hann er eini
leikmaðurinn í
liðinu sem má
nota fæturna

  geti nýtt góðan
orðaforða við að

skilja texta og ráðið í
merkingu orðs út

frá samhengi.

geti tengt
þekkingu sína og

reynslu við
lesefni í því skyni
að ná merkingu

þess.

Ísland vann til silfurverðlauna á
Ólympíuleikunum í Peking í

handbolta karla. Ísland tapaði
fyrir Frakklandi í

úrslitaviðureigninni, 28-23.
 
 

sturluð
staðreynd

geti leikið sér
með orð og
merkingu.

Markmið með verkefninu er að nemendur:

liðugur  -

vörn    -

fljótur   -



Handboltaráðgáta 4
Spurt er um atvik í

 handboltaleik.
 
 

skref tvígrip víti

 

Agnar Smári, leikmaður Vals, geysist upp

völlinn eftir að lið hans vann boltann af

ÍBV. Hann dripplar 3 sinnum, tekur svo 4

skref, stekkur upp og þrumar boltanum í

samskeytin framhjá Petar. Dómarinn

stöðvar þá leikinn, enda er ljóst að markið

er ekki löglegt. Hvað dæmir dómarinn?



Verkefni 4

2
Hvað merkir að þruma boltanum?

3

Hvað merkir að geysast upp
völlinn?

kasta
boltanum
mjög fast

kasta
boltanum 
mjög laust

kasta
boltanum til

bakaRaðaðu eftirfarandi orðum í
stafrófsröð

1

að labba í 
rólegheitum í 
átt að hinu 

markinu

að hlaupa
hratt í 

átt að hinu
markinu

að skora mjög
fallegt mark

4

Má leikmaður
taka eins mörg

skref og hann vill
i handbolta?

 geti nýtt góðan
orðaforða við að

skilja texta og ráðið
í merkingu orðs út

frá samhengi

geti raðað í
stafrófsröð 

leikur- æfing- mark - völlur

geti leikið sér
með orð og
merkingu

Finndu samheiti orðanna, tengdu
orðin saman

klókur

stöðva

bolti

andstæðingur

stökkva

hoppa

stoppa

knöttur

útsjónarsamur

mótherji

Markmið með verkefninu er að nemendur:



Spurt er um hlutverk í
handknattleiksliði

sjúkraþjálfari þjálfari dómari

Handboltaráðgáta 5

Þessi aðili sér um æfingar liðsins og

skipuleggur hvernig liðið ætlar sér að spila í

leikjum. Hann leggur oft á tíðum upp

ákveðin leikkerfi og hvaða varnarafbrigði

liðið á að spila. Hann kemur sjaldan inn á

völlinn á meðan á leiknum stendur. Hann er

við hliðarlínuna og kallar inn fyrirmæli til

leikmanna. Þetta er sá aðili sem getur tekið

leikhlé 3 sinnum í hverjum leik.



Verkefni 5

geti leikið sér
með 

orð m.a að ríma

þekki sérnöfn
og samnöfn

Hvaða orð ríma við eftirfarandi
orð:

1

þruma -

spila -

taka - 

kalla - 

sturluð
staðreynd

Finndu þrjú samnöfn í textanum
og skrifaðu þau á línurnar.

2

3
Skrifaðu lýsingu á hraðaupphlaupi sem endar með vítakasti. 

  geti samið
texta frá eigin

brjósti

Markmið með verkefninu er að nemendur:

Á verðlaunahófi í Cheb í Tékklandi
voru bestu leikmenn hvers liðs

útnefndir. Sandra Erlingsdóttir var
útnefnd sem besti leikmaður A-

landsliðins og Auður Ester
Gestsdóttir hjá B-landsliðinu.



Spurt er um atvik í 
handboltaleik

mark skref vítakast

 
Það eru 30 sekúndur til leiksloka í

bikarúrslitaleik þar sem ÍBV og Fram
eigast við. Sunna Jóns fær sendingu frá

Birnu Berg og hleypur á ógnarhraða í
áttina að vörn Fram. Hún sér glufu á
vörninni og stingur sér inn í hana.

Varnarmenn Fram-stúlkna stíga fyrir
hana og á sama tíma langt inn í vítateig
sinn en Sunna lendir kylliflöt á gólfinu.

Dómarinn flautar hátt og snjallt í
flautuna, hvað ætlar dómarinn að dæma?
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Verkefni 6

þekki sérnöfn
og samnöfn

Hvað gerist næst? Hvernig endar leikurinn. Ljúktu við
textann og teiknaðu mynd. 

1

 geti samið
texta frá eigin

brjósti

geti dregið rétt
til stafs og

skrifað
skýrt og læsilega

Markmið með verkefninu er að nemendur:



Spurt er um atvik í 
handknattleik

ruðning leiktöf rautt spjald

Dagur Arnars er að stjórna sóknarleik ÍBV
í leik gegn Haukum í Olísdeildinni.

Leikmenn ÍBV senda boltann sín á milli og
svo leggur Dagur af stað í áttina að vörn

Hauka. Varnarmaður Hauka hleypur á fullri
ferð út úr vörninni, hoppar upp og slær

Dag beint í andlitið. Dagur finnur vel fyrir
högginu og fellur harkalega í gólfið. Hvað er

dómarinn að fara að dæma?
 

Handboltaráðgáta 7



Verkefni 7

geti leikið sér
með 

orð m.a að
ríma

þekki sérnöfn
og samnöfn

Hannaðu fyrirliðaband fyrir
íslenska landsliðið í handknattleik.

1

sturluð
staðreynd

Farðu á veraldarvefinn og skrifaðu
íslenska kvennalandsliðið í handbolta.
Skrifaðu hér fyrir neðan nöfn tveggja
leikmanna sem koma upp við leitina.

2

3
Núna átt þú að semja hvatningarlag fyrir íslenska landsliðið. Lagið

þarf að ríma.

  geti samið
texta frá eigin

brjósti

Fjórir Íslendingar voru aðalþjálfarar
liða á heimsmeistaramóti karla í
handbolta í Egyptalandi árið 2021

Það var einn áttundi af liðum
mótsins

Markmið með verkefninu er að nemendur:



Spurt er um atvik í 
handboltaleik

leikslok hálfleikur leikhlé

ÍBV er spila gegn KA/Þór í Olísdeild kvenna
og staðan er 30-30. Það eru aðeins 20
sekúndur eftir af leiknum og lið ÍBV er

með boltann. Siggi Braga þjálfari ÍBV tekur
upp grænt spjald sem á stendur “T”. Hann
hleypur í áttina tímavarðarborðinu sem er
staðsett við miðja hliðarlínuna. Siggi leggur
spjaldið á borðið og þá flautar leikklukkan í

húsinu og dómararnir stöðva leikinn. 
Hvað var að gerast?
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hlið lína

Verkefni 8
Markmið með verkefninu er að nemendur:

þekki sérnöfn
og samnöfn

Samsett orð

1

geti leikið sér
með orð og
merkingu

leikur klukka

olís deild

Hvað þýðir að stöðva leikinn?

að þjálfarinn
þarf vatnspásu

að stoppa
leikinn

að halda
áfram með

leikinn

2

Hvað er leikhlé?

þjálfari fær
tíma til að

fara í sturtu

þjálfari fær
tíma til að
ræða við
leikmenn

sina.

leiknum er
lokið

3

Finndu sérnöfnin í textanum og
skrifaðu þau á línurnar.

4

þekki samsett
orð



Spurt er um atvik í 
handboltaleik

ruðning skref tvígrip

ÍBV og FH eru að spila í úrslitum bikarkeppni
HSÍ í Laugardalshöllinni. FH-ingar eru með

boltann og senda hann sín á milli. Leikmaður
FH, hleypur í áttina að vörn ÍBV, í áttina að

Arnóri Viðars. Leikmaðurinn hleypur harkalega
á Arnór, sem var búinn að taka sér stöðu og
Arnór fellur aftur fyrir sig í gólfið. Dómarinn

flautar í flautuna og ÍBV fær boltann. 
Hvað var dómarinn að dæma?
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Verkefni 9

sturluð
staðreynd

Fallbeygðu orðið

2

Ís lenska lands liðið í
handknattleik komst fyrst
á Ólymp íu leika árið 1972,
þegar þeir voru haldnir í
München í Þýska landi.

gólf 

Hvað merkir að senda
boltann á milli sín?

að senda
boltann burt í

pósti

1

Búðu til nýtt orð yfir flautu

3

Hvað er samheitið yfir að
falla?

sitja

4

Getur leikmaður
slasast þegar
hann dettur i

gólfið?

fljúga detta

 geti leikið sér með
orð og

merkingu

að kasta
boltanum á

milli

að kasta
boltanum upp í

stúku

  geti nýtt góðan
orðaforða við að

skilja texta og ráðið
í merkingu orðs út

frá samhengi.

Markmið með verkefninu er að nemendur:


