
 

 

 

 

 

Verkefni fyrir yngstVerkefni fyrir yngstVerkefni fyrir yngstVerkefni fyrir yngsta stiga stiga stiga stig    

Lokaár í leikskóla – 4. bekk í grunnskóla 

  



 

 

1. 1. 1. 1. Sjáið þið fuglana?Sjáið þið fuglana?Sjáið þið fuglana?Sjáið þið fuglana?
Farið út að vatninu og reynið að koma auga á endurnar á

myndunum

 

 

 

2. 2. 2. 2. Finnið fuglana á safninuFinnið fuglana á safninuFinnið fuglana á safninuFinnið fuglana á safninu
  

 

 

RauðhöfðaöndRauðhöfðaöndRauðhöfðaöndRauðhöfðaönd    

SnæuglaSnæuglaSnæuglaSnæugla    

Sjáið þið fuglana?Sjáið þið fuglana?Sjáið þið fuglana?Sjáið þið fuglana?    
Farið út að vatninu og reynið að koma auga á endurnar á

myndunum. Merkið við þær sem þið sjáið. 

 

 

 

 

 

 

Finnið fuglana á safninuFinnið fuglana á safninuFinnið fuglana á safninuFinnið fuglana á safninu    

 

 

                                            Húsönd Húsönd Húsönd Húsönd 

MandarínöndMandarínöndMandarínöndMandarínönd

Farið út að vatninu og reynið að koma auga á endurnar á 

 

 

Húsönd Húsönd Húsönd Húsönd     

MandarínöndMandarínöndMandarínöndMandarínönd    



 

 

    

3. Finnið þennan fugl á vatninu. 3. Finnið þennan fugl á vatninu. 3. Finnið þennan fugl á vatninu. 3. Finnið þennan fugl á vatninu. 

                Hvað gerir hannHvað gerir hannHvað gerir hannHvað gerir hann

 

 

 

4. 4. 4. 4. Skoðið eggin á safninuSkoðið eggin á safninuSkoðið eggin á safninuSkoðið eggin á safninu

 

Hvaða egg er stærst?Hvaða egg er stærst?Hvaða egg er stærst?Hvaða egg er stærst?

Hvaða egg er minnst?Hvaða egg er minnst?Hvaða egg er minnst?Hvaða egg er minnst?

Hvernig eru flest eggin á litinn?Hvernig eru flest eggin á litinn?Hvernig eru flest eggin á litinn?Hvernig eru flest eggin á litinn?

 

Syndir  
Kafar  
Flýgur  

3. Finnið þennan fugl á vatninu. 3. Finnið þennan fugl á vatninu. 3. Finnið þennan fugl á vatninu. 3. Finnið þennan fugl á vatninu.     

Hvað gerir hannHvað gerir hannHvað gerir hannHvað gerir hann????    

 

 

 

Skoðið eggin á safninuSkoðið eggin á safninuSkoðið eggin á safninuSkoðið eggin á safninu    

Hvaða egg er stærst?Hvaða egg er stærst?Hvaða egg er stærst?Hvaða egg er stærst?    

Hvaða egg er minnst?Hvaða egg er minnst?Hvaða egg er minnst?Hvaða egg er minnst?     

Hvernig eru flest eggin á litinn?Hvernig eru flest eggin á litinn?Hvernig eru flest eggin á litinn?Hvernig eru flest eggin á litinn?    

ToppandarsteggurToppandarsteggur 



 

 

    

5. 5. 5. 5. Mismunandi fuglarMismunandi fuglarMismunandi fuglarMismunandi fuglar

    

Finnið stærsta fuglinn á safninu.Finnið stærsta fuglinn á safninu.Finnið stærsta fuglinn á safninu.Finnið stærsta fuglinn á safninu.

Finnið minnsta fuglinn á safninu.Finnið minnsta fuglinn á safninu.Finnið minnsta fuglinn á safninu.Finnið minnsta fuglinn á safninu.

Hvaða fugl finnstHvaða fugl finnstHvaða fugl finnstHvaða fugl finnst    ykkur fallegastur?ykkur fallegastur?ykkur fallegastur?ykkur fallegastur?

 

 

 

6. 6. 6. 6. RánfuglarRánfuglarRánfuglarRánfuglar    
 

Skoðið ránfuglana á safninu. Skoðið ránfuglana á safninu. Skoðið ránfuglana á safninu. Skoðið ránfuglana á safninu. 

Hvernig fætur eru þeir með?Hvernig fætur eru þeir með?Hvernig fætur eru þeir með?Hvernig fætur eru þeir með?

Hvernig gogg eru þeir með?Hvernig gogg eru þeir með?Hvernig gogg eru þeir með?Hvernig gogg eru þeir með?

 

Sjáið þið aðra fugla á safninu semSjáið þið aðra fugla á safninu semSjáið þið aðra fugla á safninu semSjáið þið aðra fugla á safninu sem

eru með eins fætur og gogga?eru með eins fætur og gogga?eru með eins fætur og gogga?eru með eins fætur og gogga?

Mismunandi fuglarMismunandi fuglarMismunandi fuglarMismunandi fuglar    

Finnið stærsta fuglinn á safninu.Finnið stærsta fuglinn á safninu.Finnið stærsta fuglinn á safninu.Finnið stærsta fuglinn á safninu.     

Finnið minnsta fuglinn á safninu.Finnið minnsta fuglinn á safninu.Finnið minnsta fuglinn á safninu.Finnið minnsta fuglinn á safninu.    

ykkur fallegastur?ykkur fallegastur?ykkur fallegastur?ykkur fallegastur?    

Skoðið ránfuglana á safninu. Skoðið ránfuglana á safninu. Skoðið ránfuglana á safninu. Skoðið ránfuglana á safninu.     

Hvernig fætur eru þeir með?Hvernig fætur eru þeir með?Hvernig fætur eru þeir með?Hvernig fætur eru þeir með?    

Hvernig gogg eru þeir með?Hvernig gogg eru þeir með?Hvernig gogg eru þeir með?Hvernig gogg eru þeir með?    

Sjáið þið aðra fugla á safninu semSjáið þið aðra fugla á safninu semSjáið þið aðra fugla á safninu semSjáið þið aðra fugla á safninu sem    

eru með eins fætur og gogga?eru með eins fætur og gogga?eru með eins fætur og gogga?eru með eins fætur og gogga?    

BrandugluungiBrandugluungi 


