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Íslenska 4. stig+ 

Fataorðin  Íslenskunáman 

Tölum um fatnað og fylgihluti (þágufall) 

A. Setningar með algengum sögnum sem stýra þágufalli 

fullyrðing og spurning 

• Ég gleymdi ... 

• Gleymdir þú ...? 

• Hann/Hún/Hán gleymdi ...  

 

• Ég týndi ... 

• Týndir þú ...? 

• Hann/Hún/Hán týndi ... 

neitunarsetning 

• Ég gleymdi ekki ...  

• Hann/Hún/Hán gleymdi ekki ...  

 

• Ég týndi ekki ... 

• Hann/Hún/Hán týndi ekki ... 

 

 

B. Setningar með fleiri sögnum sem stýra þágufalli

fullyrðing og spurning 

• Ég henti ... 

• Hentir þú ...?  

• Hann/Hún/Hán henti ... 

 

• Ég skipti ... (í Kringlunni) 

• Skiptir þú ... (í Kringlunni)? 

• Hann/Hún/Hán skipti ... (í Kringlunni) 

neitunarsetning 

• Ég henti ekki ...  

• Hann/Hún/Hán henti ekki ... 

 

• Ég skipti ekki ... 

• Hann/Hún/Hán skipti ekki ...  

 

Prufaðu 

að bæta 

lýsingar-

orðum 

við😊 

Athugaðu að allar 

sagnirnar eru í þátíð 
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C. Ég er í fötum 

• Ég er í ...  

• Ég er alltaf/oftast/stundum/sjaldan/aldrei í ... (heima / í skólanum / í vinnunni) 

 

• Ég verð í ... (á morgun / í afmælinu / í veislunni / á jólunum) 

 

• Ég var í ... (í gær / í skólanum / í veislunni / á jólunum) 

D. Klædd/-ur eftir árstíðum og veðri (bæði þolfall og þágufall)  

•  Á sumrin/veturna er ég (alltaf/oftast/stundum/sjaldan) í ... (og með ...) 

•  Þegar það er kalt (úti) er ég (alltaf/oftast/stundum/sjaldan) í ... (og með) 

 

• Þegar það er rigning er best að vera í ... (og vera með ...) 

 

E. Fara úr fötum en taka af sér/leggja frá sér fylgi-/aukahluti 

1. Ég fer úr ... (þágufall með greini)  

2. Ég tek af mér ... (þolfall með greini) 

3.  Ég tek ... úr hárinu (úr mér) 

4. Ég legg frá mér ... aukahlutina (þolfall með greini)  

Prufaðu 

að bæta 

lýsingar-

orðum 

við😊 


