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Tengdu saman rétt andheiti: 

andheiti fara 

leyfa svara 

forfaðir samheiti 

brjóta banna 

strákur sofandi 

kjallari afkomandi 

betri bitlaus  

vakandi stelpa 

spyrja hvít 

koma ris 

beittur  laga 

svört verri 

 

 

Finndu rétt andheiti og skrifaðu: 
 

spennandi  

fyrir framan  

á eftir  

með  

fá lánað  

fyrir ofan   

líkir  

nútímalegur  

virkur  

fallegur  

breiður  

botn  

hérna  
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Krossgáta – finndu andheiti orðanna sem gefin eru upp: 

1. afturábak – 2. hræddur – 3. viðstaddur – 4. byrja – 5.fæðing – 6.       vetur – 6.    kaupa –   

7. jákvæð – 8. skemmtileg – 9. játa – 10. engill – 11. viðvera – 12. gólf – 13. stór – 14. miðja 

 

        3  4     

   1            

        5       
2               

               

 6      7        

     8          

    9           

               

        10   11   12 

               

               
13       14        

               

               

               

               

 

 

Breyttu setningunum með því að skrifa andheiti undirstrikaða orðsins á línuna 

Strákurinn var mjög rólegur   ___________________  á vellinum. 

Anna er alltaf svo kærulaus   ___________________  . 

Kötturinn Grettir er mjög feitur  ___________________  . 

Þessi bíómynd var alveg hræðileg  ___________________  . 
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Bílstjórinn ók rútunni mjög hægt   ___________________  yfir brúna. 

Það eiga allir farþegar að sitja   ___________________  í strætó. 

Kennarinn minn er mjög gamall   ___________________  . 

Þegar piparkökur bakast notum við tvær teskeiðar af sykri  ________________. 

Það voru fáir  ___________________   sem biðu í röð við sjoppuna. 

Gúmmí Tarzan er mjög sterkur      ___________________  strákur. 

Brjóstsykurinn er mjög súr  ___________________   á bragðið. 

 

Svaraðu spurningunum með andheiti undirstrikuðu orðanna: 

Dæmi: Leyfði kennarinn þér að klifra upp á tré?  Nei, hann bannaði mér að klifra upp á tré.  

Er feldurinn á hundinum þínum mjúkur? 

_________________________________________________________________ 

Er klaki fljótandi efni? 

_________________________________________________________________ 

Er heiðskýrt úti í dag? 

_________________________________________________________________ 

Áttu heima í sveit? 

_________________________________________________________________ 

Er þetta einhver þekktur maður?  

_________________________________________________________________ 

Er þetta besti dagurinn í lífi þínu? 

_________________________________________________________________ 

Voru allir mættir á æfingu í dag? 

_________________________________________________________________ 

Er þetta gagnlegur vefur sem þú ert að skoða? 

_________________________________________________________________ 
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Tengdu saman rétt andheiti: 

vitlaus gervilegur 

saddur árás 

gefa lending 

náttúrulegur almennur 

vörn gáfaður 

suður svangur 

sérstakur nú  

kennari þiggja 

flugtak úthverfi 

sól fátækt 

skrýtinn nemandi 

ríkidæmi tungl 

miðbær eðlilegur 

þá norður 

 

Finndu rétt andheiti og skrifaðu: 
 

líkami  

þarna  

í dag  

saman  

hlýr  

gestur  

sameina  

eyða  

satt  

sorglegur  

ríkur  
 


