
Tann sTóri býurin  1. flokkur
sTig fyri sTig  -  vegleiðing Til læraran

um tilfarið
Tann stóri býurin hevur fýra tekningar, sum kunnu verða settar saman til eina 
stóra ferðslumynd, umframt uppgávur til næmingarnar. Tilfarið er hóskandi at 
brúka aftur at “Alvi og Ria fara gongutúr” og verkligu gonguroyndini. 

Tilfarið er gjørt soleiðis, at tú kanst nýta tað, sum tú heldur hóskar flokkinum 
best. Mælt verður tó til, at næmingarnir loysa uppgávurnar 1-3 hvør sær, og at 
uppgáva 4 umframt aðrar uppgávur verða loystar saman í flokkinum. 

framferðarháttur

gev næmingunum tekningar og uppgávur, fyrst tekning 1 
saman við uppgávu 1, síðan tekning 2 saman við uppgávu 2 
og so framvegis.

bið næmingarnar seta tær fýra tekningarnar saman til eina 
stóra ferðslumynd við lími ella klistribandi. Tit kunnu lita 
myndina.

gev næmingunum síðstu uppgávurnar, sum teir loysa við at 
hyggja at savnaðu myndini av Tí stóra býnum.

Nýt bæði uppgávur og ferðslumynd at fáa í lag kjak í flokkinum um 
ymsu støðurnar í ferðsluni. 

Tit kunnu enda við at heingja myndirnar av Tí stóra býnum 
upp í  floksstovuni.
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og uppgávu 1, 2, 3 og 4
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uppgávur

Uppgávurnar kunnu verða loystar á hendan hátt:

uppgáva 1: ria fer út at ganga. Hvat skal hon hava við sær?

Næmingarnir skulu skriva røttu heitini á ymsu lutunum, sum Ria kann taka við 
sær út. Ein orðalisti er niðast á myndini, sum kann hjálpa næmingunum. Síðan 
skulu næmingarnir seta ein ring um lutirnar, sum teir halda, at Ria skal hava 
við sær, tá hon fer út at ganga.

Á tekning 1, sum eisini er latin næmingunum, skulu tey finna húsini hjá Riu.

uppgáva 2: Hjálpið skeltmálaranum

Skeltmálarin hevur gloymt at seta nakrar bókstavir á skeltini. Næmingarnir 
skulu finna bókstavirnar á pappírinum og seta teir inn á røttu plássini.

Á tekning 2 kunnu tey hyggja eftir, hvar skeltmálarin arbeiðir.

uppgáva 3: sigið eina søgu

Á tekning 3 hendir so mangt, og nógv er at geva sær far um. Har er eitt ferðslu-
óhapp, ein løgreglubilur, ein súkklari og annað.

Næmingarnir skulu skriva eina søgu um tað, sum fer fram við íblástri frá 
 myndini. Orð standa við myndirnar.

Børnini kunnu eisini nýta alla ferðslumyndina (tær fýra tekningarnar) at siga 
 søguna eftir, siga søguna sum teknirøð ella sum munnliga frásøgn.

uppgáva 4: yrkið ein sang

Her skulu næmingarnir yrkja ein sang um ein gongutúr í býnum. Lat tey fáa 
íblástur úr allari ferðslumyndini. Nøkur dømi um setningar eru, sum tey kunnu 
nýta í sanginum, hava tey ilt við at fáa gongd á uppgávuna. Tey kunnu nýta 
eitt lag, tey kenna, ella kanska rapp. 

Tú gert av, um allir næmingarnir arbeiða saman um uppgávuna, ella um tey 
arbeiða í bólkum. 

fleiri uppgávur til Tann stóra býin

Tá ið uppgávur 1-4 eru loystar, og tær fýra tekningar settar saman, kunnu tit 
halda fram við hesum uppgávunum:

• Finnið	tey,	sum	onkursvegna	bera	seg	skeivt	at
• Finnið	tryggastu	skúlaleiðina	hjá	Riu
• Finnið	støður	á	myndini,	sum	kunnu	vera	vandamiklar
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TANN STÓRI BÝURIN · 1. flokkur, uppgáva 1

Ria fer ein gongutúr. Hvat skal hon hava við sær?
Les orðini og skriva tey á reglurnar út fyri røttu myndirnar.
Set ein ring um teir lutirnar, sum Ria skal hava við sær út.

TANN STÓRI BÝURIN · 1. flokkur, uppgáva 2

Hjálp Skeltmálaranum
Skeltmálarin hevur gloymt nakrar bókstavir á skeltunum.
Hjálp honum at finna røttu bókstavirnar.
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TANN STÓRI BÝURIN · 1. flokkur, uppgáva 3

Ger eina søgu
Hygg væl at myndini “Tann stóri býurin”. 

Skriva eina søgu um tað, sum fer fram. 
Orðalistin kann geva tær nøkur hugskot. 

TANN STÓRI BÝURIN · 1. flokkur, uppgáva 4

Ger ein sang

EIN BILUR KOM VIÐ FULLARI FERÐ ...

TAð ER TORFØRT ...

Á STÓRA VEGNUM ...
BEINT UTTAN FYRI HØLLINA ...

Alvi og Ria skulu ein gongutúr gjøgnum býin. 

Gerið ein sang um tað, sum tit uppliva. 
Um tykkum tørvar hjálp, kunnu tit nýta 
onkran av setningunum til íblástur.
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