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Leiðbeiningar
Þessi verkefni eru hugsuð fyrir nemendur sem fylgja 
ekki hefðbundnu námsefni en geta hentað fyrir 
hvern sem er. Einfölduð verkefni sem miða að því að 
kynna fyrir nemandanum helstu sjálfstjórnarríki í 
heiminum og miða að því að nemandinn geti nýtt sér 
upplýsingarnar ef hann heimsækir viðkomandi lönd í 
framtíðinni. Efninu er skipt upp í kafla sem miðast 
við heimsálfurnar: 
• Evrópa, 
• Asía, 
• Afríka, 
• Eyjaálfa   
• N-Ameríka og S-Ameríka 
Hægt er að prenta út þessi verkefni eða vinna þau í 
spjaldtölvu og prenta út síðar eða geyma á stafrænu 
formi. Gert er ráð fyrir að viðkomandi hafi tölvu, 
spjaldtölvu eða síma til að leita að upplýsingunum. 
Flest svörin er að finna í https://www.wikipedia.org/
og þarf finnast líka hnattmyndir til að setja við hverja 
tösku. Upplýsingar um hitastig er að finna á vefnum 
https://www.yr.no/ undir statisticks. Nemandinn 
getur málað fánann í spjaldtölvunni eða prenta út 
myndir af fána, hann litar t.d. með trélitum og síðan 
er tekinn mynd af honum og sett yfir ólitaða fánann. 
Samhliða þessum verkefnum eru svo verkefni á 
Kahoot þar sem finna þarf rétta fána og staðsetningu 
á hnettinum. Á kortið aftast er merkt inn í réttan 
hring númerið sem tilheyrir hvaða landi.
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Nöfn og númer landa, notið númer til að merkja inn á kortið
aftast

Íslenska Enska Heimsálfa
4 Antígva og Barbúda Antigua and Barbuda N-Ameríka
5 Argentína Argentina S-Ameríka

11 Bahamaeyjar Bahamas N-Ameríka
12 Bandaríkin United States of America N-Ameríka
14 Barbadoseyjar Barbados N-Ameríka
17 Belís Belize N-Ameríka
18 Bólivía Bolivia S-Ameríka
21 Brasilía Brazil S-Ameríka
26 Chile Chile S-Ameríka
29 Dóminíka Dominica N-Ameríka
32 Ekvador Ecuador S-Ameríka
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45 Grenada Grenada N-Ameríka
47 Gvæjana Guyana S-Ameríka
48 Gvatemala Guatemala N-Ameríka
58 Jamaíka Jamaica N-Ameríka
63 Kanada Canada N-Ameríka
69 Kólumbía Colombia S-Ameríka
71 Kostaríka Costa Rica N-Ameríka
73 Kúba Cuba N-Ameríka
93 Mexíkó Mexico N-Ameríka

105 Níkaragva Nicaragua N-Ameríka
113 Panama Panama N-Ameríka
115 Perú Peru S-Ameríka
127 Sanktí Kristófer og Nevis Saint Kitts and Navis N-Ameríka
128 Sanktí Lúsía Saint Lucia N-Ameríka

129
Sankti Vinsent og 
Grenadíneyjar Saint Vincent and the Grenadines N-Ameríka

144 Súrínam Suriname S-Ameríka
156 Trínídad og Tóbago Trinidad and Tobago N—Ameríka
162 Úrugvæ Uruguay S-Ameríka
165 Venesúela Venezuela S-Ameríka



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

4. Landið heitir: Antígva og Barbúda á íslensku og

________________________________________á ensku
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Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

5. Landið heitir: Argentína á íslensku og

________________________________________á ensku
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Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

11. Landið heitir: Bahamaeyjar á íslensku og

________________________________________á ensku
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Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

12. Landið heitir: Bandaríki N-ameríku á íslensku og

________________________________________á ensku
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Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

14. Landið heitir: Barbadoseyjar á íslensku og

________________________________________á ensku
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Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

17. Landið heitir: Belís á íslensku og

________________________________________á ensku
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Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

18. Landið heitir: Bólivía á íslensku og

________________________________________á ensku
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Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

21. Landið heitir: Brasilía á íslensku og

________________________________________á ensku
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Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

26. Landið heitir: Chile á íslensku og

________________________________________á ensku
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Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

29. Landið heitir: Dóminíka á íslensku og

________________________________________á ensku
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Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

32. Landið heitir: Ekvador á íslensku og

________________________________________á ensku
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Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

45. Landið heitir: Grenada á íslensku og

________________________________________á ensku
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Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

47. Landið heitir: Gvæjana á íslensku og

________________________________________á ensku
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Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

48. Landið heitir: Gvatemala á íslensku og

________________________________________á ensku
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Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

58. Landið heitir: Jamaíka á íslensku og

________________________________________á ensku
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Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

63. Landið heitir: Kanada á íslensku og

________________________________________á ensku

©Arndís Hilmarsdóttir26.11.2020



Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

69. Landið heitir: Kólumbía á íslensku og

________________________________________á ensku
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Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

71. Landið heitir: Kostaríka á íslensku og

________________________________________á ensku
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Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

73. Landið heitir: Kúba á íslensku og

________________________________________á ensku
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Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

93. Landið heitir: Mexíkó á íslensku og

________________________________________á ensku

©Arndís Hilmarsdóttir26.11.2020



Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

105. Landið heitir: Níkaragva á íslensku og

________________________________________á ensku
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Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

113. Landið heitir: Panama á íslensku og

________________________________________á ensku
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Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

115. Landið heitir: Perú á íslensku og

________________________________________á ensku
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Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

127. Landið heitir: Sanktí Kristófer og Nevis á íslensku og

________________________________________á ensku
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Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

128. Landið heitir: Sanktí Lúsía á íslensku og

________________________________________á ensku
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Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

129. Landið heitir: Sankti Vinsent og Grenadíneyjar á íslensku og

________________________________________á ensku
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Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

144. Landið heitir: Súrínam á íslensku og

________________________________________á ensku
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Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

156. Landið heitir: Trínídad og Tóbago á íslensku og

________________________________________á ensku
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Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

162. Landið heitir: Úrugvæ á íslensku og

________________________________________á ensku
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Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Landið er í  ☐ Evrópu

☐ Asíu

☐ Afríku

☐ Norður-Ameríku

☐ Suður-Ameríku

☐ Eyjaálfu

☐ Antartíku

Gjaldmiðillinn í landinu heitir:______________táknið fyrir hann er_____

Höfuborg landsins heitir:_________________________

Tungumálið sem talað er í landinu er:_______________

Í landinu búa ☐ færri en 1 milljón manns

☐ 1-10 milljón manns

☐ 10-100 milljón manns

☐ 100 milljón eða fleirri

Fáni landsins lítur svona út litaðu í réttum litum

165. Landið heitir: Venesúela á íslensku og

________________________________________á ensku
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Meðalhitinn apríl-september í landinu er:__________℃

Meðalhitinn október-mars í landinu er :_________℃

Hverju pakka ég þá niður í tösku ef ég fer í heimsókn þangað
Finndu myndir á netinu, afritaðu það sem þú þarft að nota og
límdu í töskuna

apríl-september október-mars

Staðsetning á hnettinum, getur afritað myndir í Wikipedia



Upplýsingaveitur

Á netinu
Wikipedia: www.wikipedia.org
Lönd heimsins: http://www1.nams.is/loend/index.php
Globalis: www.globalis.is
Heimsreisa: 
http://www1.nams.is/heimsreisa/index.php
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