
Eldgosið á Heimaey
3. og 4. bekkur

Lestur - lesskilningur - málfræði - sköpun

Út fyrir bókina



í Reykjavík í Vest-
mannaeyjum

2
Á Akranesi

3

Í eldgosinu í Vestmannaeyjum þá glötuðu margir 
einhverju af eigum sínum. Sennilega hefur 
eitthvert barn misst dúkkuna sína. Þegar 

ljósmyndarinn kom þá lá dúkkan á jörðinni og 
var orðin mjög skítug. Barnið fékk dúkkuna sína 

sennilega ekki aftur. 

1
Hvar týndist dúkkan?

Verkefni 1



1 Hvað merkir að glata?

dúkka

eignast

týna

Hver týndi dúkkunni?2
Verkefni 1: leystu verkefnin

maður

kona

barn

4Fékk barnið dúkkuna aftur?

nei

já

kannski

3Merktu við sérnöfnin.

Vestmannaeyjar

dúkka

ljósmyndari

5Hvernig heldur þú að
barninu hafi liðið þegar
það uppgötvaði að dúkkan
var týnd?

Teiknaðu mynd af barninu.6



vél skóflu skeið

2 3

Kirkjugarðurinn í Vestmannaeyjum fór á kaf í 
vikur í eldgosinu. Það þurfti að handmoka 

vikurinn úr garðinum. Margir sjálfboðaliðar 
komu til eyja og hjálpuðu til við að moka upp 

garðinn. Það tók óratíma.

1
Með hverju var vikrinum mokað?

Verkefni 2



1 Hvaða verkfæri var notað
til að hreinsa garðinn?

gröfur

skóflur

jarðýtur

Það var einn maður sem
hreinsaði allan garðinn.2

Verkefni 2: leystu verkefnin

satt

ósatt

kemur ekki fram

3Það tók enga stund að
hreinsa kirkjugarðinn.

satt 

ósatt

kemur ekki fram

handmoka

4Tengdu saman orð og 
skýringu.

vikur

sjálfboðaliðar

óratími

langur tími

að moka með höndunum

þeir sem veita aðstoð
án þess að fá greitt fyrir
það.

frauðkennt efni sem 
kemur úr eldgosi.



allir voru
glaðir

allir voru
leiðir

allir voru
hressir

2 3

Fólk þurfti að flýja eyjuna nóttina sem gaus. 
Það fór í skip til að komast upp á land. Sjóferðin 

tók langan tíma og margir urðu sjóveikir á 
leiðinni. Fólkið var mjög sorgmætt yfir því að 

þurfa að fara af eyjunni þessa nótt.

1
Hvernig leið fólkinu?

Verkefni 3



Verkefni 3: leystu verkefnin

1 Finndu orðin í orðasúpunni hér fyrir neðan.

fólk 

eyja 

nótt 

skip 

sjóferð 

sjóveikur 

sorgmæddur 



með
flugvél
eða bíl

með
flugvél

eða báti

með skipi
og bíl

2 3

Það þurfti að koma öllu sauðfé burt af eyjunni 
eftir að það byrjaði að gjósa. Það þurfti því að 

smala öllum kindunum saman. Margir hjálpuðust 
að við að koma þeim upp á land. Sumar kindur 

voru fluttar með flugvél og aðrar fóru með skipi. 

1
Hvernig fóru kindurnar af eyjunni?

Verkefni 4



Kollóttar kindur eru með horn.21 Hvaða hljóð gefur sauðfé
frá sér?

baul

gelt

jarm

Verkefni 4: leystu verkefnin

satt

ósatt

3 Skrifaðu rétt númer í reitina.

4Hvað kallast karldýrið? 

3
dindill

1 
lamb

2 
snoppa

5 
klaufir

4 
ær



Helgafell Dalfjall Eldfell

2 3

Eftir gosið þurfti að sá fræjum svo það kæmi
gróður á nýja fjallið í Vestmannaeyjum. Margir

sjálfboðaliðar tóku þátt í að græða upp Eldfell. Í
dag er kominn gróður á hluta fjallsins og enn er

unnið að því að græða upp Eldfellið.

1
Hvað heitir fjallið?

Verkefni 5



Verkefni 5: leystu verkefnin

1 Teiknaðu fyrir og eftir mynd af Eldfelli. 

Fyrir uppgræðslu

Eftir uppgræðslu



svartur og
fínn

hvítur og
grófur

svartur og
grófur

2 3

Þegar íbúar í Vestmannaeyjum gátu flutt aftur
heim þá var mjög mikið af vikri í öllum bænum.
Börnin sátu á rassinum í vikrinum og léku sér

saman. Þau mokuðu honum ofan í fötur. Vikurinn
var svartur og grófur. Vikur er mun grófari en

sandur.

1
Hvernig er vikurinn?

Verkefni 6



Verkefni 6: leystu verkefnin

1 Hvað gæti fundist í vikrinum? Teiknaðu mynd 
eða skrifaðu lista af því sem gæti fundist.



matur rúgbrauð kökur

2 3

Það tók langan tíma fyrir nýja hraunið að kólna 
og það var hægt að elda mat á hrauninu. Á 
myndinni er kokkur að elda mat á hrauninu. 

Margir grófu rúgbrauð í hraunið og bökuðu það í 
hitanum frá hrauninu. Rúgbrauðið var bakað í 

áldunki.

1
Hvað var bakað í hrauninu?

Verkefni 7



Finndu uppskrift á internetinu af rúgbrauði og
skrifaðu hana hér fyrir neðan.  
Mundu að vanda skrift og frágang.

Verkefni 7: leystu verkefnin

1

Teiknaðu mynd af 
því sem þú valdir
þér1



þau
skemmdust

þau urðu
blá

þökin fuku
af þeim

2 3

Vikurinn sem kom frá eldgosinu var mjög þungur. 
Hann lagðist ofan á hús og mörg þeirra 

eyðilögðust eða skemmdust mikið. Húsin 
brotnuðu og sprungur mynduðust. Vikurinn náði 

hátt upp á sum húsin í bænum.

1
Hvað kom fyrir húsin?

Verkefni 8



Verkefni 8: leystu verkefnin

1 Eldgosinu er lokið!
Það þarf að byggja upp bæinn. Núna ætlar þú að 
hanna nýtt hús. 
Við hvaða götu stendur húsið sem þú hannaðir?



Spáfell
Rymur
Gribba

Gámur
Hrollur

Skrámur

Þrymur
Gribba
Bessi

2 3

Lýst var eftir nafni á fellið. Margir vildu nefna 
það Kirkjufell vegna þess að eldgosið kom upp 

við Kirkjubæina. Önnur nöfn sem fólk stakk 
uppá  voru t.d. Þrymur, Gribba, Bessi, Gámur,

Glámur, Hrollur, Spáfell eða Bæjarfell.

1
Fólk stakk upp á nöfnunum...

Verkefni 9



1 Hvaða nafn hefðir þú valið af þeim sem fólk stakk upp á?

Þrymur, Gribba, Bessi, Glámur, Hrollur, Spáfell.

Verkefni 9: leystu verkefnin

2Upp á hvaða nafni hefðir þú stungið, þú verður að finna
eitthvað alveg nýtt?  

3 Raðaðu nöfnunum í rétta stafrófsröð.

1 2

3 4

5 6



bíll bátur flugvél

2 3

Eftir eldgosið þá voru flugvélar notaðar við 
uppgræðslu. Það þurfti að nota mikið af fræjum 
og áburði til að gróður gæti vaxið . Flugvél frá 
Landgræðslunni flaug yfir og dreifði fræjum og 

áburði. Það kallast að græða upp landið.

1
Hvaða farartæki var notað?

Verkefni 10



Verkefni 10: leystu verkefnin

1 Þú ætlar að teikna mynd af Eldfelli í gosinu og
aðra af fjallinu núna í dag. 

Teiknaðu mynd af Eldfelli á meðan það gaus.

Teiknaðu mynd af Eldfelli í dag. 



birtan frá
tunglinu

birtan frá
sólinni

birtan frá
eldgosinu

2 3

Í eldgosinu á Heimaey spýttist hraunið hátt upp í
loftið.  Um nætur lýsti eldgosið upp bæinn. Á

myndinni má sjá Landakirkju í birtunni frá
eldgosinu. Þessi mynd af Landakirkju varð fræg um

víða veröld.  Myndin þótti bæði falleg en um leið
ógnvekjandi.

1
Hvað lýsti upp kirkjuna?

Verkefni 11
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Verkefni 11: leystu verkefnin

Ljúktu við krossglímuna.



fyrir ofan
húsið á götunni

fyrir
framan
húsið

2 3

Mörg hús bæjarins fóru á kaf í vikur, það
kviknaði í sumum og önnur fóru undir hraun.

Það skemmdst ekki öll húsin á eyjunni. Á
myndinni standa tvær manneskjur ofan á húsi

og ein er að kíkja inn um glugga á efri hæð
hússins. Ofan á þakinu er þykkt lag af vikri.

1
Hvar stendur fólkið?

Verkefni 12



Verkefni 12: leystu verkefnin

1 Finndu öll orðin hér fyrir neðan, í orðasúpu eldfjallinu.

hús - kaf - kíkja - gluggi - hæð - hraun - fólk


