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5. PARTUR

7. desember

Í FØROYSKUM 

Samleiki og saknur
Mai ger mun á, hvussu hon er ættleidd í mun til gentuna, sum hon møtir í høllini á Skála.

Hvør er munurin á ættleiðingini hjá Mai og gentuni úr Korea?
Hvat fær Mai at ivast í, at hon ikki er líka ynskt sum hin gentan?
Hvat er tað at vera føroyingur?

Tosa við ein makkara um spurningarnar og skrivið tykkara hugsan í punktformi. Tosið í flokkinum 
um, hvat tit hvør í sínum lagi eru komin fram til.

Persónslýsing
Gerið eina persónslýsing av Mai, har tit bæði lýsa útsjónd og verumáta. Hugsið eisini um tað, sum 
tit vita um hana frammanundan. 

Mai saknar ommuna og abban í Tailandi. Hon ferðaðist einsamøll allan vegin úr Tailandi.
Hvussu man tað hava verið hjá Mai at fara frá ommuni og abbanum?
Hví er abbin so friðarligur?
Hví fær omman einki sagt?
Mai hevur ikki sæð ommuna og abban í fimm ár. Hvussu heldur tú, at tað man vera?

Skriva eina søgu, har tú svarar spurningunum. Minst til at brúka allar sansirnar, so søgan verður 
meira livandi. Lesið søgurnar fyri hvørjum øðrum.



Nám 2018

Fjøtraðir skuggar
Tit kunnu arbeiða við sanginum Fjøtraðir skuggar

Lærarin lesur sangin upp fyri flokkinum. Tit kunnu eisini lurta eftir sanginum umaftur. 
Finnið trupul orð og sprotið tey. 
Finnið rímmynstur. 
Hvat er temað í sanginum? Tosið um innihaldið. Hvør er mær í sanginum?  
Hvør er tú/tær í sanginum? 
Hvussu er huglagið í sanginum? Brúkið orð úr sanginum at lýsa huglagið. 
Um tú skuldi givið sanginum eitt heiti, hvussu hevði tað so verið? 

Fjøtraðir skuggar
Bikandi svørt ert tú nátt
Fjøtraðir skuggar flyta seg
Einsemi tekur frá mær allan mát

Hví ert tú ikki hjá mær?
Mær leingist eftir tær.
Dreymarnir so heimleysir á ferð.
Men sami máni
Sær har tú er.

Brúsandi hav og ein verð
Kensluleyst skilja okkum at
Máttloysi stjórnar, ræður øllum her.

Skoða himna-knøttin
Ein manalýsisnátt
Sendi vænar tankar
sum sveima reika hátt 
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Í TÓNLEIKI 

Fjøtraðir skuggar 
Tit kunnu læra tykkum at syngja sangin Fjøtraðir skuggar og møguliga spæla hann á ljóðføri.

Lurtið eftir sanginum.
Hyggið at nótunum, meðan tit lurta eftir sanginum umaftur.
Finnið rímmynstur.
Finnið rytmu.
Lærið tykkum at syngja og møguliga spæla sangin.
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Í ROKNING 

Sosialar miðlar
Gerið eina kanning, har tit spyrja um leið líka nógvar dreingir og gentur í miðdeildini, um 
hvat teimum dámar best av ymsum sosialum miðlum, t.e. Snapchat, Facebook, Instagram, 
Whatsapp, Discord, YouTube ella onkrum øðrum. 

Gerið eitt spurnarblað, har tit spyrja um aldur og kyn. Tit kunnu fáa tey at geva miðlunum 
karakter frá 1 til 3, har 1 er tann miðilin, teimum dámar best. Ein annar møguleiki er, at tey skulu 
svara JA ella NEI. (Sí dømi niðanfyri)

Tá ið tit eru liðug at gera kanningina, skulu tit seta úrslitini í talvur, tekna stabbamyndir og tosa um 
kanningina í felag.

Er munur á, hvørjar sosialar miðlar, gentur og dreingir brúka?
a. Hvønn sosialan miðil dámar gentum best? 
b. Hvønn miðil dámar dreingjum best? 
c. Er onkur sosialur miðil, sum gentum og dreingjum dámar líka væl?
d. Hvør sosialur miðil er best dámdur millum gentur og dreingir til samans?
e. Hvør sosialur miðil er verst dámdur millum gentur og dreingir til samans? 

Hyggið at aldursbýti í mun til, hvørjar sosialar miðlar, næmingarnir brúka.  
a. Hvønn sosialan miðið dámar børnum í 4. flokki best/verst?
b. Hvønn miðil dámar børnum í 5. flokki best/verst?
c. Hvønn miðil dámar børnum í 6. flokki best/verst?
d. Er onkur sosialur miðil, sum øllum í miðdeildini dámar líka væl?

Snapchat

Facebook

Instagram

Snapchat

Facebook

Instagram

17

13
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Gentur      Dreingir
😐☺ ☹

Sosialar miðlar

Sosialar miðlar Teljing Tal
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Í KRISTNI 

Fitt og fólkalig
Í partinum í dag hugsar Mai:

Tosa við ein makkara um at vera fitt og fólkalig. Hvat er tað?
Tosið síðan í flokkinum um, hvat tit hava tosa við makkaran um.
Eru tit samd?
Hava tit í flokkinum reglur fyri, hvussu tit skulu vera ímóti hvørjum øðrum?
Um ja, er nakað um at vera fitt og fólkalig?
Er munur á, hvussu fitt og fólkalig Mai er, tá ið hon er heima, og tá ið hon er úti?
Hvussu við tykkum? Eru tit øðrvísi heima enn úti?

“Hon hevði hvørki verið fitt ella fólkalig. Tey bæði orðini, sum øll uttanfyri húsini á Válinum annars 
brúktu um Mai. Hon var blivin eitt sindur kløkk av sær sjálvari, hví hevði hon svarað so illa aftur? 
Ella kanska var tað ikki at svara illa aftur, men hon var bara farin avstað! Hon hevði eisini spælt 
dystin illa aftaná, og tað var ordiliga keðiligt, tí tað var dysturin um at koma í finaluna!”
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