
Myndband 1: Stjórnarskráin

S   =   SATT          Ó   =  ÓSATT

Stjórnarskrá    _____  er skrá með nöfnum allra Íslendinga. 
     
     _____  geymir æðstu lög landsins.
     
     _____  tók  gildi 17. júní 1944.

 



Myndband 1: Stjórnarskráin

S   =   SATT          Ó   =  ÓSATT

Lýðveldi  er í landi   _____  þar sem forseti / þjóðh. er kosinn af fólkinu.  
     
     _____    þar sem er konungsstjórn.

     _____  þar sem er lýðræði.

 



Myndband 1: Stjórnarskráin

S   =   SATT          Ó   =  ÓSATT

Á Íslandi er    _____  forsetastjórn.
     
     _____  konungsstjórn.
     
     _____  lýðveldi.

 



Myndband 2: Forsetinn

S   =   SATT          Ó   =  ÓSATT

Forsetinn    _____  ræður öllu í landinu.
     
     _____  er þjóðhöfðingi landsins.
     
     _____  neitar oftast að skrifa undir lög.



Myndband 2: Forsetinn

S   =   SATT          Ó   =  ÓSATT

Forsætisráðherra   ____  er alltaf kona.
     
     ____  ræður hverjir eru þingmenn.
     
     ____  hefur mestu völdin.



Myndband 3: Löggjafar og framkvæmdavald

S   =   SATT          Ó   =  ÓSATT

Alþingi    _____  semur lögin sem gilda í landinu. 
     
     _____  ræður hver er forseti  Íslands.
     
     _____  er í vinnu hjá fólkinu í landinu.



Myndband 3: Löggjafar og framkvæmdavald

S   =   SATT          Ó   =  ÓSATT

Alþingi    _____  semur lögin sem gilda í landinu. 
     
     _____  ræður hver er forseti  Íslands.
     
     _____  er í vinnu hjá fólkinu í landinu.

Myndband 3: Löggjafar og framkvæmdavald

S   =   SATT          Ó   =  ÓSATT

Ráðherrar    _____  eru líka alþingismenn.
     
     _____  sitja í ríkisstjórninni.
     
     _____  eru  samtals 63.



Myndband 3: Löggjafar og framkvæmdavald

S   =   SATT          Ó   =  ÓSATT

Ráðherrar    _____  eru líka alþingismenn.
     
     _____  sitja í ríkisstjórninni.
     
     _____  eru  samtals 63.

Myndband 3: Löggjafar og framkvæmdavald

S   =   SATT          Ó   =  ÓSATT

Valdið skiptist í þrennt; það   _____  setur  lög  
       kennir
       dæmir
     
     ____  setur  lög
       gerir
       dæmir
     
     ____  setur  lög
       dæmir
       tekur



Myndband 4: Dómsvald

S   =   SATT          Ó   =  ÓSATT

Dómarar   _____  semja lögin sem á að fara eftir.
     
    _____  dæma eftir lögum sem  Alþingi semur.
        
    _____  geta breytt lögum sem eru ekki góð.
    



Myndband 5: Kosningar og lýðræði

S   =   SATT          Ó   =  ÓSATT

Lýðræði     _____  er þegar einn ræður.
     
     _____  er þegar meirihlutinn ræður.
     
     _____  er þegar forsetinn ræður.

 
 

 



Myndband 6: Mannréttindi

S   =   SATT          Ó   =  ÓSATT

Það eru mannréttindi   _____  að mega segja skoðun sína.
      
      _____  að  mega fara yfir götu á rauðu ljósi.
      
      _____  að mega elska þá sem maður vill. 



Myndband 6: Mannréttindi

S   =   SATT          Ó   =  ÓSATT

Trúfrelsi     _____  er þegar allir hafa sömu trú.
      
      _____  er þegar fólk má trúa á álfa og tröll.
      
      _____  er þegar fólk má vera trúlaust. 

  


