
Leinkið til Kahoot er aftanfyri lúkuna til í dag.

11. partur - Eiði
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Samrøða
Tit skulu arbeiða við hesum brotinum úr partinum.

Eiri: Sást tú tað ikki? Sást tú ikki rivurnar í fótbóltsvøllinum? Ert tú blind? Tær eru 
risastórar! Hví steðgaði tú ikki bilinum, tá ið eg bað teg? Men eg renni yvir har nú … 
tað er ikki so langt. Men heilt erligt, hvat feilar tær? Hví kundi tú ikki steðga? Ert tú 
ill enn um handa ljóta sminkupungin? Ella hvat? Hvat er ein sminkupungur? Tað er 
einki afturímóti tí, tú hevur gjørt ímóti mær. Tú hevur oyðilagt mítt lív. 

• Eiri snakkar øðrvísi við mammu sína enn hann plagar, hví ger hann tað?
• Vís á í brotinum, hvar hann snakkar øðrvísi enn hann plagar.

Familjan á Eiði
• Hvat fáa vit at vita um ommu og abba Eira?

• Hvussu er staðið har, sum omma Eira býr?

• Hvat slag av hundi heldur tú, at Niko er?

• Hví man Niko uppføra seg sum hann ger?

Spøl og sosialir miðlar
Eiri og Lín snakka um at spæla Fornt. Lín sigur, at børnini í hennara flokki, serliga nakrir 
dreingir, snakka nógv um Fornt og onkur spælir tað eisini, og hon vil eisini sleppa at spæla.

Eiri sigur við Lín, at hon hevur ikki aldur at spæla Fornt, men tað vísir seg, at tað hevur Eiri 
heldur ikki.
• Hvussu er í tykkara flokki, spæla tit spøl, sum tit ikki hava aldur at spæla? 
• Eru tit á sosialum miðlum, sum tit ikki hava aldur til at vera á?
• Prátið í flokkinum um at spæla spøl, sum tit ikki hava aldur til.
• Prátið í flokkinum um at vera á sosialum miðlum, sum tit ikki hava aldur til.
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Niko
Tit skulu arbeiða við hesum brotinum úr partinum.

Hálsbandið klirraði, tá ið Niko leyp á Eira. Áðrenn hann visti av, lá hann niðri. Og 
tann illi tungi hundurin stóð við framlabbunum á bringuni á honum og helt honum 
niðri.  Hann hoyrdi Lín skríggja og fara rennandi avstað.
Lín: Mamma, mamma hjálp! Omma, Niko leypur á! Mamma!

• Les brotið.
• Ger forsøgn. Skriva, hvat tú gitir fer at henda.
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