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Einn er litur
allra kúa

um nætur

svarthvít  
 fylgiskjöl
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Litahringur Ittens
— tölvuleit og litun



Litastjarna Ittens
— tölvuleit og litun



Hér geta allt að 6 börn spilað í einu 
og hefur hvert sinn lit og verkefna-
blað. Nota þarf ugluteninginn hér til 
hliðar og hefðbundinn tening, sem 
báðum er kastað á sama tíma. 

Liturinn á teningnum segir til um 
hvaða barn má lita reiti á sínu blaði 
og talan sem kemur upp á tening-
num segir hversu marga reiti. Sá 
vinnur sem kemur litlu uglunni fyrst  
til þeirrar stóru. Einnig er hægt að 
sleppa ugluteniningnum og nota 
bara þann hefðbundna. Þá lita 
börnin þann fjölda reita sem upp 
kemur á teningnum.

Á súluritinu hér til hliðar er einnig 
hægt að skrá hversu oft hver litur 
kemur upp á ugluteningnum meðan 
á leiknum stendur.

Skyldi einhver litur vera meiri
happalitur en annar?

Uglusprettur
— klippt, límt og litað

















Grænt, grænt, grænt 
er grasið úti í haga. 
Grænt, grænt, grænt 
er gamla pilsið mitt. 
Allt sem er grænt, grænt 
finnst mér vera fallegt 
fyrir vin minn, 
litla Jón á Grund 

Gul, gul, gul 
er góða appelsínan. 
Gul, gul, gul 
er gamla húfan mín. 
Allt sem er gult, gult 
finnst mér vera fallegt 
fyrir vin minn, 
litla Kínverjann. 

Rauð, rauð, rauð 
er rósin hennar mömmu. 
Rauð, rauð, rauð 
er rjóða kinnin mín. 
Allt sem er rautt, rautt 
finnst mér vera fallegt 
fyrir vin minn, 
litla indíánann.

Svart, svart, svart 
er sjalið hennar frænku. 
Svart, svart, svart 
er litla lambið mitt. 
Allt sem er svart, svart 
finnst mér vera fallegt 
fyrir vin minn, 
litla svertingjann. 

Blátt, blátt, blátt 
er hafið bláa hafið. 
Blár, blár, blár 
er blái himininn. 
Allt sem er blátt, blátt 
finnst mér vera fallegt 
fyrir vin minn, 
litla sjómanninn. 

Hvít, hvít, hvít 
er hvíta snjókerlingin. 
Hvít, hvít, hvít 
eru skýin sem ég sé. 
Allt sem er hvítt, hvítt 
finnst mér vera fallegt 
fyrir vin minn, 
litla snjókarlinn. 

Söngbókin mín
Nafn: ___________________________

Litirnir

Lag: Gunnar Nyborg Jensen
Texti: Örn Snorrason



Renningarnir eru klipptir út, gat-
aðir á endunum og festir saman 
með pappírsklemmum þannig að 

Spekingsskúlan
— klippt og gatað

þeir myndi kúlu. Kúlan gengur á 
milli og börn æfa sig í að semja 
setningar sem innihalda spekina.



Litapússlið
— klippt og plastað

Þrautin er klippt niður 9 spjöld 
þegar búið er að plasta. Nemendur 
þurfa að raða þeim aftur saman 
þannig að eins uglur liggi saman. 

Litaþrautina má einnig finna í svart-
hvítu og tilvalið að láta nemendur 
útbúa sína eigin litaþraut.
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