
Litla upplestrarkeppnin i 4. bekk

skólaárið 2021-2022

  

  
 
 

 

 



Litla upplestrarkeppnin í 4. bekk
Skólaárið 2021-2022

Lokahátíð í apríl 2022

Uppröðun skiptir máli. Allir nemendur sitja/standa á móti gestum, raðað í fallegar raðir, fer
eftir fjölda og húsnæði. Þarf að vera nokkuð gott rými svo lesarar njóti sín, séu ekki of nálægt
áheyrendum. Gestir boðnir velkomnir, skólastjóri/kennari eða kynnir. Gera þarf grein fyrir
Litlu upplestrarkeppninni, hvenær hún hófst í Hafnarfirði og svo á viðkomandi svæði og hver
markmiðin eru. Kynnir stýrir því hvernig nemendur kynna sig eða hann kynnir þá. Það þarf
að vera vel æft og heyrast. Möguleiki að kynna höfunda í upphafi frekar en við hvert atriði.

Dagskrá

1. Tónlistaratriði (gæti verið söngur eða eitt lag spilað á hljóðfæri)

2. Ljóð. Á íslensku (Þórarinn Eldjárn)

4. Texti: Krossviður (Sigurður Pálsson)

5. Þula: Ekki stunda einelti (Kristján Hreinsson)

6. Málfarsmolinn

7. Þula: Talnaþula (Theódóra Thoroddsen)

8. Gestalesari úr 7. bekk, fulltrúi skólans úr upplestrarkeppninni í 7. bekk (hugsanlega
varamaður!) sem haldin var í mars, lesið ljóð sem nemandinn flutti á viðkomandi
lokahátíð.

9. Þula: Blómaþula (Kristján Hreinsson, frumflutningur)

10. Tónlistaratriði

ll. Texti: Uglan og moldvarpan (dæmisaga)

12. Ljóð: Kurteisi (Kristján Hreinsson) (skoða t.d Glaðlyndi o.fl. frá fyrri árum)

13. Andheiti

14. — Þula: Dýraþula (Kristján Hreinsson)

(skoða líka Mánaðaþulu í lesefni 2017 og/eða Kött og mús 2017)

15. Orð (Þórarinn Eldjárn)

Lesefni
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A íslensku (Þórarinn Eldjárn)
Lestur eða samsöngur)

Allir Á íslensku má alltaf finna svar

og orða stórt og smátt sem er og var,

og hún á orð sem geyma gleði'og sorg,

um gamalt líf og nýtt í sveit og borg.

Allir Á vörum okkar verður tungan þjál,

þar vex og grær og dafnar okkar mál.

Að gæta hennar gildir hér og nú,

það gerir enginn — nema ég og þú.

Krossviður (Sigurður Pálsson)

Lesari

Fyrsta verkefnið sem ég valdiíhandavinnu þetta haust var að saga út
Íslandúr krossviði. Það var auðvelt verk að gera eftirmynd af landinu með
kalkípappir á krossviðarplötuna.

Lesari

Sögin var með stálbláu fíngerðu blaði og ég veit ekki afhverju ég byrjaði

í Reykjavík en ekki á hinu horninu þar sem ég var staddur; kannski sá ég fyrir

mér að Faxaflóinn yrði auðveldur viðfangs. Það reyndist enda rétt að

undanskildum Mýrunum en ég fyrirgaf það; mamma fæddist þar.

Lesari

Snæfellsnesið reyndist sérkennilega auðvelt en erfiðleikarnir byrjuðu fyrir

alvöruá Vestfjarðakjálkanum. Ég braut fyrsta sagarblaðið strax í Gilsfirði. Þau

urðu þó nokkuð fleiri. Þegar jólafríið byrjaði var ég við Hornbjarg. Það voru

ekki nema nokkur sagarblöð í skólanum svo kennarinn pantaði fleiri.

Lesari

Ég hélt hreinlega að ég kæmist aldrei alla leið. Ekki einu sinni alla leið
heim. Það fór að verða ljóst að þetta yrði eina verkefnið mitt í handavinnu

þennan vetur. Þegar dag var tekið að lengja og ugglaust verið að drekka
sólarkaffi um alla Vestfirði sór ég að gefast aldrei upp, þó ég yrði marga vetur
með þetta verkefni.
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Lesari
Loksins þegar ég komst inn á Húnaflóa fór að ganga betur og ég braut

ekki eitt einasta sagarblað fyrr en í Axarfirði fyrir algjöran klaufaskap. Þegar ég

leit upp úr verkinu, horfði út um gluggann og hugsaði: ég er að saga hérna úti
fyrir og sveigði blaðið ógætilega um leið.

Lesari

Austfirðir voru erfiðir að sjá en það voru líka síðustu stóru vandamálin.
Svo ég sagaði léttur í bragði og hlakkaði til að komast til Hornafjarðar þar sem

pabbi fæddist og föðurættin reyndar öll meira og minna aftur í landnám.

Lesari

Það var bjart yfir og fuglasöngur í lofti þegar ég renndi glaður og sigurviss

eftir hafnarlausri suðurströndinni. Sól skein í heiði, sauðburður var byrjaður og

skólaárinu að ljúka þegar ég sagaði inn í Reykjavíkurhöfn.

Lesari

Stundum þegar ég horfi á Íslandskort í veðurfregnatímum sjónvarpsins

finn ég lykt af glóandi stálbláum sagarblöðum, lykt af krossviði og fíngerðu
sagi.

EKKI STUNDA EINELTI (Kristján Hreinsson)
(hægt að skipta á marga vegu á milli lesara, hér eru tillögur)

Lesari 1 Hið góða leynist gjarnan í

2 gleði vinafunda,

1 en einelti er eitt afþví

2 sem enginn þarf að stunda.

Lesari 1 Stundum vilja strákar fá

2 — að stríða eða meiða
og vekja öllum hinum hjá

2 hryllilegan leiða.
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Lesari 3 Og stundum vilja stelpur helst
4 — stríða minnimáttar

3 en virkilega vont það telst,

4 þær verða ekki sáttar.
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Talkór

Lesari 3

4

3

4

Lesari 5

6

5

6

Talkór

Lesari ?

Lesari

Talkór

Lesari

Lesari

Lesefni

Hjá okkur lifir hugsun hlý,

við höfum margt að dunda,
en einelti er eitt afþví

sem enginn þarf að stunda.

Við erum stundum óþekk hér,

við illa viljum láta

en það er sárt og þraut það er

efþurfa börn að gráta.

Og auðvitað er ekki fínt
ef okkur meiða hinir,

en gott er það að geta sýnt

að góðir eru vinir.

Yndið fagra enn á ný

í okkur þarf að blunda,
en einelti er eitt afþví

sem enginn þarf að stunda.

Ef einum virðist vera kalt
við veitum honum hlýju

og viljum helst að yndið allt
hér eignist hann að nýju.

Við getum ekki aðra dæmt

inn í kaldan skugga.

Ef lífið er hjá einum slæmt

við ættum hann að hugga.

Þótt fylgi okkur ógnarský

skal áfram veginn skunda.

En einelti er eitt af því

sem enginn þarf að stunda.

Ef einhver krakki einn og sár

með engum verið getur
þá þurfum við að þerra tár

því það mun virka betur.

Þegar bjátar eitthvað á

og einelti við sjáum
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við skulum segja fólki fra
því fegurð helst við þráum.

Talkór Hið góða leynist gjarnan í
gleði vinafunda,

en einelti er eitt afþví

sem enginn þarf að stunda.

MÁLFARSMOLINN

Hugsanlegt að hver nemandi stigi fram og lesi einn málshátt eða tvo. Hægt að fækka eða
fjölga málsháttunum, fer eftir stærð nemendahópsins.
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Lesefni

Þegar kötturinn er úti leika mýsnar inni.

Sá vægir sem vitið hefur meira.

Margur er knár þótt hann sé smár.

Sá er vinur er Í raun reynist.

Barnið vex en brókin ekki.

Það læra börnin sem fyrir þeim er haft.

Sjaldséðir eru hvítir hrafnar.

Allt er vænt sem vel er grænt.

Maður er manns gaman.

„ Oft er logn á undan stormi.

. Góð íþrótt er gulli betri.

„ Margar hendur vinna létt verk.

„ Tllur á sér ills von.

. Oft kemur góður þá getið er.

. Best er illu af lokið.

. Margt er bad sem i þokunni býr.

. Ollu gamni fylgir nokkur alvara.

. Aldrei verður á allt kosið.

. Blindur er bóklaus maður.

. Allir hafa börn verið.

21.

22.

23.

24.

25.

Bók er best vina.

Tímarnir breytast og mennirnir með.

Fjarlægðin gerir fjöllin blá og mennina mikla.

Hverjum þykir sinn fugl fagur.

Sælla er að gefa en þiggja.
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Talnaþula (Theódóra Thoroddsen)

Einn lesari

Allir

Einn

Allir

Einn

Allir

Einn

Allir

Einn

Allir

Einn

Allir
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Einn og tveir,

inn komu þeir,

þrír og fjórir

furðustórir,

fimm, sex, sjö og átta,

svo fóru þeir að hátta.

Níu, tíu,ellefu og tólf,

lögðu plöggin sín á gólf,

svo fóru þeir að sofa
og sína drauma að lofa.

En um miðjan morgun

hún mamma vakti þá,

þrettán, fjórtán, fimmtán, sextán,
fætur stukku þeir á.

svo fóru þeir að smala
suður fyrir á.

sautján, átján lambærnar
sáu þeir þá,
nítján voru tvílembdar

torfunum á,

tuttugu sauðirnir

suður við sel.

Teldu nú áfram

og teldu nú vel.



Blómaþula (Kristján Hreinsson)

Lesari (1 eða 2)

Lesari

Talkór

Lesari

Lesari

Talkór

Lesari

Lesari

Talkór
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Að vori blómin brosa glöð

sem birtu máttu sakna,
þá lifna grös í langri röð
og lúpínurnar vakna

Í moldu fræin finna skjól
þau fagna lífsins vilja

og bjarta daga boðar sól
er brosir páskalilja

Já, foldin fær að ljóma
með fegurð vorsins blóma.

Og gáski vex er grænkar fold
þá gleðjast okkar hjörtu

svo koma upp úr kaldri mold

krókusarnir björtu.

Að vori blómin vekja allt

með viljans mikla starfi

þótt veðrið gerist grátt og kalt

í garðinn kemur arfi.

Já, foldin fær að ljóma
með fegurð vorsins blóma.

Hér lífum rósarunna fer
með regnsins gleðitári
og þegar dropar dreifa sér

þá dansar glaður smári.

Sennilega sumir þrá
sóleyjar og njóla
og víst má oft að vori sjá
að vaknar lítil fjóla.

Já, foldin fær að ljóma
með fegurð vorsins blóma.



Lesari

Lesari

Talkor

Lesari

Lesari

Talkór
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Og gleymmérei svo björt og blá

í brekku dafnar lengi

þá sést í haga baldursbrá

og bláklukka á engi.

Steindeplan svo stolt er hér

og strá á klettabrúnum

og fíflarnir þeir fjölga sér

á flestum landsins túnum.

Já, foldin fær að ljóma

með fegurð vorsins blóma.

Um vorkvöld sofnar syfjað fas
er sælleg blómin kúra;

ljósberi og lambagras

og líka hundasúra.

Brönugras og blóðberg sést

og birtan kætir mosa,

með lífsins blómum ljósið best

lætur heiminn brosa.

Já, foldin fær að ljóma
með fegurð vorsins blóma.



Uglan og moldvarpan (dæmisaga)

Lesari 1

Lesari 2

Lesari 3

Lesari 4

Lesari 1

(eda 5)

Lesari 2

(eda 6)

Lesari 3

(eda 7)

Lesari 4

(eða 8)

Ugluhjón flugu yfir þéttan skóg og völdu sér gamla en háa og

krónumikla eik til að byggja sér hreiður. Þar ætluðu þau að stofna
heimili til að ala upp ungana sína.

Moldvarpa sem átti heima undir trénu varaði uglurnar við að setjast

að í eikinni. „Ræturnar á þessu tré eru rotnar og það fellur
bráðum,“ sagði moldvarpan.

„Hvað heyri ég!“ sagði karluglan við konu sína. „Á ég, konungur

fuglanna, frægur fyrir mína hvössu sjón, að hlusta á ráðleggingar frá
blindri moldvörpu?“

Og þau létu sig aðvörun moldvörpunnar engu skipta heldur fóru
þegar í stað að byggja sér hreiðurí trjákrónunni.

Sólskinsdagar komu. Brátt gátu ugluhjónin horft með aðdáun á

fyrstu börnin sín skríða úr eggjunum. En hvað kom fyrir?

Í dögun var uglupabbi á heimleið með góðan morgunmat handa
fjölskyldu sinni, en þar var þá ekkert heimili lengur. Eikin hafði

fallið til jarðar og kramið undir sér konu hans og litlu ungana.

Uglan hrópaði upp yfir sig í örvæntingu: „Æ, hvað örlögin eru mér
grimm. Mér er refsað fyrir að hlýða ekki ráðum moldvörpunnar.

En hver hefði trúað því að vesæl moldvarpa gæti ráðlagt nokkuð af
viti?“

„Efþú hefðir ekki verið svona hrokafullur,“ sagði moldvarpan lágt,

„þá hefðirðu tekið mark á orðum mínum. Því ég á heima við rætur

trésins og ég veit best hvort þær eru heilar eða ekki.“

Kurteisi (Kristján Hreinsson)
(skoða líka t.d. Glaðlyndi o.fl. frá fyrri árum)

Lesari

Lesefni

1 Ef er ég i einhverjum vafa

2 og erfið mér kurteisin finnst

1 pa vil ég i havegum hafa

2 pa hugsun sem kostar mig minnst.
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Lesari 3 Ég sé það ef hógværð ég safna

4 að samviskan er ekki blind

3 og hugsun mín hlýtur að dafna

4 í háttvísri birtingarmynd.

Lesarar Þótt fjöldanum finnist það skrýtið,

1-4 þá frábært ég jafnan það tel,

eða allir að kurteisi kostar svo lítið

en kemur sér alstaðar vel.

ANDHEITI (Tveir, eða fleiri lesarar stíga fram )

Lesari 1(eða fleiri)

dagur

sumar

ljós

hvítur
gleði

kuldi

suður

morgunn
rok

líf

stór
vestur

hlæja

svangur

langur

bjartur

skítugur

blautt

vor
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Lesari 2 (eða fleiri)

nótt

vetur

myrkur

svartur

sorg

hiti

norður

kvöld

logn

dauði

lítill

austur

gráta

saddur

stuttur

dimmur

hreinn

þurrt
haust



DYRAPULA (Kristjan Hreinsson)

Lesari Hér færi ég um víðan völl

og varla myndi drolla
og æddi jafnvel upp um fjöll
ef ég væri rolla.

Lesari Í sauðahópnum sæi mig

sérhver labbakútur

því oft ég færi á efsta stig
ef ég væri hrútur.

Talkór Svo dásamleg er dýraþjóð

því dýrin eru ljúf og góð.

Lesari Ég hentist yfir hagann fljótt

og hlypi yfir síkin,

ég eflaust væri eftirsótt

ef ég væri tíkin.

Lesari Ég myndi smala heilli hjörð

og helst ei stía sundur

og hlypi upp um ótal börð

ef ég væri hundur.

Talkór Svo dásamleg er dýraþjóð

því dýrin eru ljúf og góð.

Lesari Úr fjósi mínu færi ég

ef fengi ég að velja

og oft ég hlypi út á veg
ef ég væri belja.

Lesari Með hornin ávallt uppí loft

eins og trylltur ruddi

ég myndi baula æði oft
ef ég væri tuddi.

Talkór Svo dásamleg er dýraþjóð

því dýrin eru ljúf og góð.
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Lesari

Lesari

Talkor

Lesari

Lesari

Talkor

Lesari

Lesari

Talkor

Lesefni

Ég gæti malað, mjálmað hátt

og myndi engan hræða

ég yrði sjálfsagt alltaf sátt

ef ég væri læða.

Ég myndi klifra upp í eik

eins og Hrói höttur
og ætti kraft í allan leik
ef ég væri köttur.

Svo dásamleg er dýraþjóð

því dýrin eru ljúf og góð.

Ég myndi vappa vítt og breitt
um völlinn iðjagræna
og æti korn mitt yfirleitt

ef ég væri hæna.

Mitt prik ég glaður gæti átt

og garg mitt yrði vani,

ég gala yrði afar hátt

ef ég væri hani.

Svo dásamleg er dýraþjóð

því dýrin eru ljúf og góð.

Ég myndi vera mild og góð
og myndi engan skamma,

ég eflaust myndi yrkja ljóð

ef ég væri mamma.

Ég hugsa myndi hér um dýr

og hætta öllu kvabbi

ég segði ykkur ævintýr
ef ég væri pabbi.

Svo dásamleg er dýraþjóð

því dýrin eru ljúf og góð.

Litla upplestrarkeppnin 2022
Ingibjörg Einarsdóttir



Tveir lesarar:

(bætist við einn lesari)

(einn bætist við

eða fleiri)

(fleiri bætast við)

(fleiri bætast við)

(fleiri bætast við)

(allur hópurinn)

(lesið sterkt)
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ORÐ (ÞórarinnEldjárn)

Orð í eyrum
orð á vörum

sem við svörum

sem við heyrum

sem við segjum
sem við beygjum.

Orð sem við þyljum

orð sem við skiljum.

Orð í breiðum
uppi á heiðum.
Orð á rangli

stök á stangli.

Orð í borgum

orð á torgum

Orð sem við orgum

orð í sorgum

Orðahlátur

orðagrátur.

Orðagátur
orðaslátur.

Orð sem arga

orð að garga

orð sem bjarga.

Orð sem þvarga
orð að farga.

Orð í straumi

Orð í flaumi.

Orð í laumi

Orð í draumi.

Orð í orði

Orð á borði.

Orð af orði

ORÐAFORÐI
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hefur tekið þátt í
Litlu upplestrarkeppninni í 4. bekk

skólaárið 2021- 2022

Bestu þakkir fyrir þátttökuna!

Fyrir hönd Radda, samtaka um vandaðan upplestur og framsögn,

Í bjö Ei óli

   


