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Náttúra og tøkni 

9. partur   ·   11. desember 1

Risin og Kellingin
Dagføringin av Fornt, Risar og Kellingar, er klár at spæla. Spælt verður á Eiði.

Hygg í eitt atlas. 

• Hvussu høgur er Kollurin?

• Hvussu høgur er Risin?

• Hvussu høg er Kellingin?

• Hvussu eitur økið, har umvarpið er?

• Eitt stórt vatn er beint við Eiði, hvussu eitur tað?

• Tvey tey hægstu fjøllini í Føroyum eru beint við Eiði.  
Hvussu eita tey, og hvussu høg eru tey?
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Límmynd
Tit skulu arbeiða við hesum brotinum úr partinum.

Mánin hyggur fram undan einum svørtum skýggi, og við sínum ljósørmum kínir hann  
Kollinum, og fram kemur tað størsta skapilsið, tey nakrantíð hava sæð. Risin traðkar 
forntspælarar niður, sum eru teir irriterandi eldflugur. 

• Ger eina límmynd av brotinum omanfyri.

Evning
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Føroyskt
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Samanberingar
Her eru trý brot úr 9. parti. Tit skulu arbeiða við brotinum.

Risin rennur lættliga eftir Kollinum, og nú er hann yvirav teimum, beint hinumegin 
vatnið. Hann hevur fingið tey aftur upp á onga tíð. Men hann veit ikki av teimum, tey 
eru øll í svørtum búna við hettu. Tað var Gurið, sum hevði hugsað, at tað kundi vera 
eitt gott hugskot. Tað vísti seg eisini at vera smart, tí tá ið mánin lýsir, eru øll tey 
fagurtlittu sera sjónlig, og tey doyggja sum lomb í oktober, tá ið risin ella eitt annað 
lið fær eyga á tey. 

Allastaðni rísa træbygningar og verjugarðar úr gróti.  Tí risin er steðgaður upp 
á fótbóltsvøllinum. Hann hoppar ... Hann hoppar, so allir teir klæntrasligu 
træbygningarnir detta niður sum korthús ... Hann hoppar, so graslíkið skrædnar, og  
undirlagið støkkur sundur í metralangar rivur.

Kellingin hevur skrikt graslíkið upp, og við báðum ørmum rullar hon tað skjótt saman 
sum eina risastóra grøna rullukøku … Gurið rennur og leypur út á áskoðaraplássini, og 
Eiri leypur upp í eina ljósmastur … Liss náddi tað ikki, men hevði hon ikki rópt, var 
eingin eftir á teirra liði. 

• Finn dømi um samanberingar í hvørjum broti.



Føroyskt
Samheiti og andnevni
• Finn samheiti og andnevni til orðini í talvuni.

Orðaveiða
• Arbeið saman við einum makkara og prátið um orðini í talvuni. Skrivið, hvat tey merkja.

Orð Orðini merkja

Deyðagras

Umvarp

Mosagrógvin

Bøkkur

Eldvarpari

Orð Samheiti Andnevni

Fimur

Fjarstøða

Kimiligur

Skimast

Toyggj

Gákur

Trossi
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Rokning
Risin og Kellingin
Uppgáva 1

a) Tekna eina krossskipan.

Byrja í punktinum (7,1)

Hvat punkt kemur tú til, tá tú fert
• átta rútar norðureftir?
• ein rút í ein útsynning og ein rút norðureftir?
• tríggjar rútar vestureftir, ein rút suðureftir og ein rút í ein útsynning?
• tveir rútar suðureftir, ein rút eystureftir og tveir rútar suðureftir?
• tveir rútar suðureftir? 
• ein rút í ein landsynning? 

• Tekna leiðina í krossskipanina og skriva krosstøllini við hvørt punkt á leiðini.

b) Spegla skapið um útásina (fyrstu ás) og skriva krosstølini hjá nýggja skapinum.
c) Samanber krosstølini hjá fyrra og seinna skapinum.
d) Hvørji høvdu krosstølini verið, um skapið bleiv speglað um uppásina (aðru ás)?
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Rokning
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Risin og Kellingin
Uppgáva 2

a) Tekna eina krossskipan.
Byrja í punktinum (5,1) 
Hvat punkt kemur tú til, tá tú fert
• sjey rútar norðureftir? 
• ein rút í ein útnyrðing og ein rút í ein útsynning?  
• tveir rútar suðureftir? 
• ein rút í ein landsynning? 

b) Tekna í somu krossskipan. 
Byrja í punktinum (4,2) 
Hvat punkt kemur tú til, tá tú fert
• tveir rútar norðureftir? 
• ein rút í ein útsynning? 
• ein rút suðureftir? 

c) Tekna eitt sama slag skap onkra aðrastaðni í krossskipanini.
d) Samanber krosstølini hjá fyrra og seinna skapinum. Hvussu nógvar rútar hevur skapið flutt seg

eftir útásini (fyrru ás), og hvussu nógvar rútar hevur skapið flutt seg eftir uppásini (aðru ás)?
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