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1 Orðaforði og setningar
1.1 Í samskiptum við samfélagið
02-1 Á kaffihúsinu og veitingastaðnum (má tengja æfingunum BB1-32 og BB2-11)
02-10 Gott að kunna (orðaforði fyrir t.d. samskipti við banka og opinberar stofnanir)

1.2 Spurnarorð og spurningar
02-2 Spurnarorð (hver, hvað, hvenær og hvar-hvert og hvar þau eru notuð)
02-6 Hvernig er veðrið? (grunnorðaforði)
02-8 Finnst þér gaman að...? (má tengja við 01-14 og AA1-17)

1.3 Tímaorð og fleiri gagnlegir frasar og orðasambönd
02-3 Tímaorð (upprifjun á tímaorðum sem tengjast tíma sólarhringsins, viku, mánuði og árstíð)
02-4 Lýsingarorð eða atviksorð? (algengar spurningar þar sem er hægt að svara með lo. eða ao.)
02-5 Kurteisi („staðlaðir frasar“ sem við grípum til eins og Gangi þér vel og Góða ferð)

1.4 Annað
02-7 Árstíðir og athafnir (má tengja við æfingu 01-12)
02-9 Heilsa og hreyfing (fræðilegri texti)

2 Sagnir
2.1 Uppbygging sagnorðaforða
AA2-1 Sagnir: Orðaforði (má tengja við sagnorðaforðaæfingarnar í Í-1A)
AA2-2 Sagnir: Samheiti eða lík merking (líka sagnir með smáorðum og ab.fn.)
AA2-3 Sagnir: Andstæð merking (má tengja við fl. sagnorðaforðaæfingar af bæði 1. og 2. stigi)
AA2-6 Húsverkin í nafnhætti (má tengja við æfingu AA1-3)
AA2-7 Safnaðu fleiri sögnum I
AA2-8 Safnaðu fleiri sögnum II

2.2 Beyging sagna í nútíð, eintölu
AA2-4 Sagnorðaæfing í nútíð eintölu (sagnir úr reglu 1, 2 og 3 (sagnir með i og e í stofni))
AA2-5 Starfsheiti og skyldar sagnir (má tengja við æfingar AA1-6 og BB2-1)
AA2-9 0-sagnir í nútíð eintölu (regla 3) I (má tengja æfingum AA1-14 og AA1-22)
AA2-10 0-sagnir (regla 3) í nútíð eintölu II (má tengja æfingum AA1-15 og AA1-23)
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AA2-11 Á hverjum morgni
AA2-12 Það sem ég geri venjulega (má t.d. tengja við æfingu AA1-28)
AA2-13 Skóladagurinn (3. persóna)
AA2-14 Dagurinn hjá Lárusi (má t.d. tengja við æfingar AA2-9 og AA2-10)
AA2-15 Hvernig er skóladagurinn þinn? (má tengja æfingum AA2-12 og AA2-13)
AA2-19 Algengar hljóðbreytingar í nútíð

2.3 Beyging sagna í nútíð, fleirtölu (1.p.)
AA2-16 Sagnir: Við erum næst (1. p. í ft.)

2.4 Ópersónulegar og óreglulegar sagnir
AA2-17 Nokkrar ópersónulegar sagnir (má tengja við æfingu C2-1 og C2-5)
AA2-18 Sagnirnar að vilja, langa og vanta (má tengja við æfingu AA1-16)

2.5 Sagnir með smáorðum eða afturbeygðu fornafni
AA2-20 Sagnir með smáorðum (má tengja æfingu AA1-12)
AA2-21 Sagnir með afturbeygðu fornafni (má tengja æfingu AA1-11)

2.6 Beyging sagna í þátíð
AA2-22 Algeng þátíð (má tengja við æfingar AA1-18 og AA1-20)
AA2-23 Þátíð a-sagna í eintölu I (má tengja við æfingar AA1-14 og AA1-15)
AA2-24 Þátíð a-sagna í eintölu II (má tengja sömu æfingum og hér á undan)

2.7 Sagnir sem stýra þágufalli
AA2-25 10 sagnir sem stýra þágufalli (má tengja æfingum BB2-28, -29 og -32)

2.8 Sagnir í lýsingarhætti þátíðar
AA2-26 Lýsingarháttur þátíðar (reglur 1 og 2/a- og i-sagnir)

3 Nafnorð
3.1 Uppbygging nafnorðaforða (nefnifall)
BB2-1 Nafnorð: Starfstitlar (má tengja við æfingu AA1-6 og AA2-5)
BB2-2 Líkaminn
BB2-3 Andlitið með greini
BB2-4 Meira af andlitinu
BB2-5 Heimilið (aðallega herbergi)
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BB2-6 Herbergin með greini
BB2-7 Eldhúsið og stofan
BB2-8 Húsmunir
BB2-9 Alls konar stólar og borð (má tengja við æfingar BB2-7 til BB2-8)
BB2-10 Skóladótið (má tengja við æfingu BB1-8)
BB2-11 Hlutirnir í eldhúsinu (má tengja æfingu BB2-7)
BB2-12 Leikföng (með greini og eignarfornafni í 1. persónu. Má tengja æfingu C2-2)
BB2-21 Staðir (má tengja æfingum AA1-6, BB1-12 og FF2-3 og -4)
BB2-23 Í búðinni (má tengja æfingu BB1-32)
BB2-31 Áhugamál
BB2-33 Í skólanum og vinnunni (má tengja æfingum BB1-7 og -8 og BB2-1 og -10)
BB2-34 Föt
BB2-35 Skófatnaður og yfirhafnir
BB2-36 Í apótekinu og á heilsugæslustöðinni (má tengja æfingum BB1-32 og BB2-23)
BB2-39 Bílapartar

3.2 Nafnorð í þolfalli
BB2-13 Flest hk.orð eru eins í nefnifalli og þolfalli (má tengja æfingu BB1-26)
BB2-14 i-kk.orð og a-kvk.orð í þolfalli (má tengja æfingu BB1-27)
BB2-15 a-kvk.orðin sem hafa a í stofni
BB2-16 ur-karlkynsorð í þolfalli
BB2-17 ur-karlkynsorð í þolfalli II
BB2-18 Blönduð þolfallsæfing (má tengja æfingum BB1-26 og BB2-13, -14 og -15)
BB2-19 Hvert á að setja hlutina? (má tengja æfingum BB2-5, -6 og -8)
BB2-20 Hvert eiga hlutirnir að fara?
BB2-24 Hvert ertu að fara? Hk.orð í þolfalli (má tengja æfingum BB1-26 og BB2-13)
BB2-25 Hvert er hann/hún að fara? kvk.orð í þolfalli (má tengja æfingu BB2-15)
BB2-26 Hvert eruð þið að fara? i og ur-kk.orð í þolfalli (má tengja æfingum BB2-16 og -17)
BB2-27 Viltu koma með mér? Blönduð þolfallsæfing (má tengja æfingum í þf. og staðarorðum)

3.3 Nafnorð í þolfalli með greini
BB2-30 Algeng staðarorð í þolfalli með greini (má tengja æfingum C1-3 og -5; BB2-3 og -6)

3.4 Nafnorð í þolfalli eða þágufalli
BB2-22 Forsetningar og nokkur nafnorð (má tengja æfingum FF1-1 og FF2-1)
BB2-38 Vantar þig lækni? (má tengja æfingum BB2-2, -3 og -4 og BB2-36 og -37)
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3.5 Nafnorð í þágufalli
BB2-28 Hvar ertu? Staðarorð í þágufalli (i-kk.- og -hk.orðin og a-kvk.orðin = eins í þf og þgf)
BB2-29 hk. og kk.staðarorð sem enda á -i í þágufalli (má tengja æfingum BB2-16, -17 og -24)

3.6 Nafnorð í þágufalli fleirtölu
BB2-32 Áhugamál í þágufalli fleirtölu (má tengja við æfingu BB2-28 og -31)

3.7 Nafnorð í þágufalli með greini
BB2-37 Ég finn til í/Mér er illt í (má tengja æfingum BB2-2, -3 og -4)

4 Fornöfn
4.1 Persónufornöfnin í þolfalli
C2-1 Fornöfnin í þolfalli og ópersónulegar sagnir (sagnirnar að langa, vanta og dreyma)
C2-3 Sagnir og fornöfnin í þolfalli
C2-4 Forsetningar og fornöfnin í þolfalli

4.2 Persónufornöfnin í þágufalli
C2-5 Fornöfn í þágufalli og ópersónulegar sagnir (má tengja æfingum AA2-17 og C2-1)

4.3 Persónufornöfnin í öllum föllum
C2-6 Forsetnngar og fornöfnin (má tengja æfingu C2-4)

4.4 Eignarfornöfnin
C2-2 Minn, þinn, hans og hennar (má tengja æfingum CC1-2 til -5 í Í-1A)

4.5 Algeng fornöfn úr öðrum flokkum
C2-7 Þessi, allir, nokkrir, einhverjir og enginn

5 Lýsingarorð
5.1 Lýsingarorðaforði og beyging þeirra eftir kyni
DD2-1 Lýsingarorð: Litirnir (kynbeyging þriggja algengustu lýsingarorðaflokkanna)
DD2-2 Algeng lýsingarorð I
DD2-3 Algeng lýsingarorð II (má tengja við æfingar DD1-1, -2 og -3)
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DD2-4 Lýsingarorð um persónur (má tengja æfingu DD1-4)
DD2-5 Safnaðu lýsingarorðum I (má tengja æfingum DD1-3 og DD2-1 til -3 í Í-2A)
DD2-6 Safnaðu lýsingarorðum II (má tengja sömu æfingum og hér á undan)
DD2-7 Lýsingarorð: Andstæður

5.2 Lýsingarorð í þolfalli
DD2-8 Lýsingar: Hár, skegg, augu og eyru (lo. í hk. et. og ft. Má tengja æfingum BB2-3 og -4)
DD2-9 Það verður að lýsa matnum (má tengja orðaforðaæfingum um mat í Í-1B og DD1-3)

6 Tölur
6.1 Tölur og kyn
EE2-1 Ártöl (má tengja við æfingu EE1-4)
EE2-2 Hvað kostar þetta? (má tengja við æfingu EE1-5)
EE2-4 Tölurnar 1-4 (má tengja við æfingu EE1-2)

6.2 Tölur og fleirtala
EE2-3 Tölur og fleirtala nafnorða (má tengja við æfingu EE1-3)

7 Forsetningar
7.1 Uppbygging á forsetningarorðaforða
FF2-1 Forsetningar um staðsetningu (má tengja við æfingar FF1-1 til -4 í Í-2B)
FF2-6 Fleiri forsetningar (má tengja við FF2-1)
FF2-7 Finndu forsetninguna

7.2 Forsetningar stýra föllum
FF2-2 Forsetningar og fornöfn (má tengja við æfingu C2-3)
FF2-8 Forsetningar og fallorð (má tengja æfingum BB2-22 og C2-4 og -6)

7.3 Hvar á að vera í og hvar á að vera á?
FF2-3 Staðir með forsetningunni í
FF2-4 Staðir með forsetningunni á
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7.4 Forsetningar sem stýra þolfalli
FF2-5 Forsetningar stýra föllum (má tengja æfingum C2-4 og C2-6 í fs. og fn.)

8 Atviksorð
8.1 Grunnorðaforði
GG2-1 Algeng atviksorð

8.1 Staðaratviksorð
GG2-2 Staðaratviksorð (má tengja við æfingu FF2-1)

8 Framburður
8.1 Sérhljóðin á undan ng og g
HH2-1 Framburður: Sérhljóðin a, e, i, u og ö á undan ng (má tengja við æfingu HH1-2)
HH2-2 Framburður: Sérhljóðin á undan g (má tengja sömu æfingu)

8.2 Tvöföldu samhljóðin ll og nn
HH2-3 Framburður ll og nn (má tengja æfingum HH1-8 og -9)
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