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Orðaflöskur 
 

Það sem þarf: 

 Eina flösku 

 Orðarenningur fyrir hvern þátttakanda 

 Túss sem hægt er að þurka af 

Flöskurnar eru hristar og þeim snúið á alla vegu til þess að safna orðunum. Í hverri 

flösku eru 25 miðar og markmiðið er af finna öll orðin og skrá þau hjá sér. Hvert orð er 

aðeins skráð einu sinni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samsetning 

Orðin eru prentuð út á karton og klippt niður. Orðunum er svo skipt niður í plast flöskur 

(1/2 l.) og eitthvað annað sett með miðunum, t.d. litlir dúskar, hrísgrjón eða pasta. Ef 

ykkur finnst orðin of lítil þá er möguleiki að prenta þau út á A3 blað. Orðarenningana 

er nauðsynlegt að prenta á A3 blað þannig að auðveldara sé að skrifa í hólfin og einnig 

er tilvalið að plasta þá svo hægt sé að endurnýta. 

 

Hugmyndin er fengin af síðunni http://tunstalltimes.blogspot.is/2011/07/discovery-

bottles.html og þar er hægt að sjá myndir og fleiri humyndir. 

http://tunstalltimes.blogspot.is/2011/07/discovery-bottles.html
http://tunstalltimes.blogspot.is/2011/07/discovery-bottles.html
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og að í á sem var 

hann við það en er ekki 

til af svo ég hún þegar 

um því sér með fyrir þá 

eftir upp þar hafði eins mér 

úr voru þess þetta frá verið 

sagði hans þeim nú þau væri 

út eða honum þeir sig vera 

hefur ef henni allt eru hennar 

hafa hvað þeirra yfir fram kom 

þó hjá varð þær þú inn 

mig hana aftur hefði sé niður 

saman aldrei fór áður þessu þessi 

ekkert vegna sá hér enn undir 

síðan heldur tók segja leið fara 

sinni vel líka höfðu þessum koma 

verður sínum átti einu hafi segir 

gera bara annað maður hvort hvernig 

alltaf þótt taka sinn einn komið 

mjög milli aðeins okkur rétt gat 

orðið stað þér mikið þessa eitthvað 

verða nema eitt sjá tíma meira 

mín meðan fá fyrr sama kannski 

stóð svona þannig hægt hver áfram 

heim sagt fannst farið þarna hélt 


