Uppgáva 1.1

GERIÐ FÝRA PERSÓNAR
Tit skulu gera fýra persónar til søguna. Hesi fýra eru floksfelagar og vinfólk.
Gerið persónarnar soleiðis, at teir eru veruleikakendir. Hugsið um tykkum sjálv og
tykkara vinfólk, tá ið tit gera av, hvørjar útsagnir hóska til ymsu persónarnar.
Klippið myndir og útsagnir út og límið tey á persónsarkið.

NAVN OG KYN
Veljið, hvørjir teir fýra persónarnir eru, og gevið teimum nøvn.
Tvær gentur og tveir dreingir skulu vera í hvørjum vinabólki.

Í FERÐSLUNI
Gerið av, hvussu hesi fýra vanliga ferðast, tá ið tey eru saman við vinfólki.

Tilfar brúkt
við loyvi frá:

Uppgáva 1.2
SAMBANDIÐ VIÐ HINI
Hvat halda hesi fýra vinfólkini um hvørt annað? Hvussu er sosiala samspælið teirra millum?
Veljið tvær útsagnir til hvønn persón og skrivið, hvønn av hinum tey halda hetta um.
Eg eri púra
burtur í….

Eg hyggi upp til…

... er ein góður vinur.

Eg kenni ikki so væl…

Eg haldi, at ...

... skal slappa av

... fær garvill hugskot

... sær meg slettis ikki

... er skilagóð/ur at
lurta eftir

... er eitt sindur
turrislig/ur

... er eitt sindur
barnslig/ur

ATBURÐUR SAMAN VIÐ ØÐRUM
Hvussu bera hesi fýra vinfólkini seg at, tá tey eru úti um kvøldið?
Veljið tvær útsagnir til hvønn persón.

Tað er kul at tora
okkurt, sum onnur
ikki tora

Eg geri ikki altíð tað,
sum foreldrini siga.

Eg sleppi ikki at vera
úti eftir midnátt

Tilfar brúkt
við loyvi frá:

Eg eri minni smæðin,
tá eg havi drukkið

Eg ansi eftir mínum
vinfólkum

Eg tori ikki at ganga
einsamøll/einsamallur heim um
náttina

Veitslan er stuttligari,
um øll hava drukkið

Eg vil hava alt við

Eg havi fingið pengar
til ein taxa frá
foreldrunum

Tey, sum koyra á
skutara, eru kul

Eg tími væl at fara
biltúr við onkrum,
sum eg kenni

Uppgáva 1.3
ATBURÐUR Í FERÐSLUNI
Hvussu bera hesi fýra vinfólkini seg at í ferðsluni? Hvør er teirra hugburður?
Veljið eina útsøgn av hvørjum skapi til hvønn persón.

Eg tími
illa at ganga
heim um kvøldið,
so eg plagi at fáa
onkran at koyra meg

Tað er
stuttligt at
koyra skjótt

Hjálmur
oyðileggur
mítt hársnið

Tað er
í lagi at bróta
ferðslureglurnar
eitt sindur

Eg eri
sera tilvitað/ur
í ferðsluni

Fólk skulu ikki sms´a
ella tosa í telefon,
meðan tey
koyra

Eg eri altíð í hjálmi

Fólk skulu ikki koyra,
um tey er full

Eg haldi, at eg dugi
væl at súkkla

Tað er stuttligt at
sita aftanfyri

Eg haldi, at øll skulu
vera í trygdarbelti

Tilfar brúkt
við loyvi frá:

