
Minnisspøl til Vanlig orð á gólvi 

Minnisspølini kunnu spælast við øllum orðunum ella tit velja nøkur orð burturúr, t.d. bara brúka Vanlig orð 

1, brúka Vanlig orð 1 og 2. Møguleikarnir eru nógvir, hvussu spælast kann við orðunum. Her fáa tit nøkur  

hugskot. 

 

Minnisspæl 1 

Næmingarnir arbeiða saman í pørum.  

Øll orðini verða løgd á eitt borð við orðunum niður, so orðini ikki síggjast. Tað skal vera nokk av plássi, um 

allur flokkurin ger hetta í senn, tí so stendur helvtin av flokkinum við borðið har, sum orðini liggja. Møguleiki 

er eisini at hava orðini liggjandi í fleiri støðum, og soleiðis fáa spjatt næmingarnar eitt sindur. 

Makkarin við borðið tekur eitt orð, vísir makkaranum, sum er við Vanlig orð á gólvinum orðið. Tann, sum er 

við Vanlig orð finnur orðið og stillar seg á tað. Makkarin við orðinum í hondini kannar, um hin hevur stillað 

seg á rætt orð. 

Tit kunnu seta tíð av til spælið og gera tað til eina kapping at vita, hvussu nógv orð hvør næmingur klárar. 

 

Minnisspæl 2 

Øll orðini verða løgd á eitt borð við orðunum niður, so orðini ikki síggjast. Tveir næmingar standa við Vanlig 

orð á gólvinum og venda ryggin til orðini á borðinum. Lærarin tekur eitt av orðunum á borðinum. 

Næmingarnir venda sær, lesa orðið og siga tað, og so ræður um at vera fyrstur at finna orðið á gólvinum og 

stilla seg á tað. 

Næmingurin, sum er fyrstur at finna orðið á gólvinum kann sleppa umaftur saman við einum øðrum 

næmingi. Tit velja sjálv, hvussu ofta sami næmingur sleppur at finna orðini. 

Tað ber eisini til, at tríggir næmingar eru í bólki og gera hetta, tá skulu tey skiftast um leiklut. Hetta ber nokk 

best til, um orðini eru spjadd á gólvinum.  

 

Minnisspæl 3 

Tríggir næmingarnir arbeiða saman. 

Øll orðini verða løgd á eitt borð við orðunum niður, so orðini ikki síggjast. Næmingarnir taka allir hvør sítt 

orð. Teir tríggir næmingarnir, sum eru í bólki saman hyggja at sínum orðið, stava og lesa orðið, og hjálpast 

at gera ein setning við hvørjum orðið. Eru tey stinn í hesum kunnu tey eisini gera ein setning við øllum 

trimum orðunum. 

Tey kunnu skriva setningarnar, men hetta kann eisini gerast munnligt.  

 

 



Skrivið eina søgu 

Allur flokkurin skrivar eina søgu saman. Tit kunnu gera hetta við einum terningi. Ein næmingur fer yvir til 

Vanlig orð á gólvinum og kastar ein terning. Orðið, sum terningurin endar á skal vera við í søguni. Orðini 

kunnu skrivast á talvuna ella takast burturúr orðunum, sum eru gjørd til minnisspæli.  

Tit kunnu velja, um allir næmingarnir skulu kasta terningin og øll orðini brúkast, ella tit velja, at eitt ávíst tal 

av næmingum skal kasta terningin hesa ferð, og so sleppa hini eina aðra ferð.  

Skrivið eina søgu við øllum orðunum.  

 


