
bls. 3

Hér sjáum við aftur gamla vini.

Það eru þau Vala og Ari.

Nú eru þau læs eins og þú.

Þau eru líka dugleg að æfa sig.

Þau lesa vel á hverjum degi.

Svo æfa þau sig líka að skrifa.

Nú eru þau ári eldri en í fyrra,

Alveg eins og þú.

Eru Vala og Ari gömul hjón?

Vala og Ari eru b

Um hvað lesa þau Vala og Ari?

Þau lesa um:
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bls. 4

1. Um hvern eru Vala og Ari að lesa?

Þau lesa um

2. Hvað er Óli að gera?

Óli er að í læk.

3. Hvað finnur Óli mörg síli?

Hann finnur síli.

4. Hvar lætur Óli sílin?

Óli lætur sílin í

5. Af hverju er Óli ekki glaður?

Af því að sílin eru
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bls. 5

Lestu bls. 5 og ljúktu við að skrifa setningarnar.

Ása fer _____________________________________.

Ása fer að  __________________________________.

Hún fer  ____________________________________.

Ása fær ____________________________________.

Ása _______________________________________.

Þær masa ___________________________________.

Það lekur ___________________________________.

Er ísinn ____________________________________?

Förum _____________________________________.
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bls. 6

Hér sjáum við tvær stelpur.

Þær eru að róla og róla.

Það eru þær Lísa og Rósa.

Völu og Ásu langar að vera með.

En það er bara ein róla hér.

Þá verða þær að vera góðar.

Þær verða að skiptast á að róla.

Þær eru allar góðar saman.

Er Vala með bót á erminni?

Er Ása með endurskinsmerki?

Er Ása á hjóli?

Er Vala með rassvasa?

Er Rósa að vega salt?

Er Lísa í rennibraut?

Er sumar og sól?

Er Ása með rauða slaufu?

Já Nei

G.S.Þ., K.B.J. 2005



bls. 7

Pabbi hans Fúsa er múrari.

Hann vinnur mikið alla daga.

Hann hefur byggt mörg hús.

Það er vandi að múra vel.

Fúsi má ekki múra sjálfur.

En hann getur samt hjálpað pabba.

Hann getur rétt honum verkfæri.

Og hann getur farið í sendiferðir.

Er pabbi Fúsa múrari?

Er Fúsi að hræra steypu?

Fór Fúsi í fýlu?

Er Lási að mála?

Fær Fúsi að mála með Lása?

Er Lási að mála hús?

Er Lási að mála sól?

Getur Fúsi hjálpað?

Já Nei
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bls. 8

Vala er veik. Hún er með kvef.

Hún liggur í rúminu sínu.

Völu leiðist að vera ein inni.

Allir eru úti að góða veðrinu.

En allt í einu kemur óvæntur gestur.

Það er lítill fallegur þröstur.

Hann sest í glugga - kistuna.

Svo syngur hann fallega fyrir Völu.

Hvað er að Völu?

H     er með .

Hver situr í glugga – kistunni?

Það er lítill .

Hvað verður Eva að gera áður en hún fær að fara til Völu?

Hún þarf að læra vel.
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bls. 9

Rúna litla rændi úri Nínu.

Hún faldi það á bak við stein.

En Ari sá til Rúnu litlu.

Hann sýndi Nínu hvar úrið var.

Þá varð Nína glöð.

Rúna, það má ekki ræna frá öðrum, sagði Nína.

Rúna er bara óviti og kjáni, sagði Nói.

Rúna lofar að vera góð stelpa.

Er Rúna litla prakkari?

Faldi Rúna úrið undir rúmi?

Faldi Rúna úrið bak við kassa?

Faldi Rúna úrið bak við steina?

Sá Nína Rúnu fela úrið?

Sá Ari Rúnu fela úrið?

Fékk Nína úrið sitt aftur?

Má ræna frá öðrum?

Já Nei
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bls. 10

Nú fara jólin að nálgast.

Þá förum við öll að hlakka til.

Allir hafa gaman af að undirbúa jólin.

Við kaupum og búum til gjafir.

Við þrífum og skreytum húsin.

Við bökum og búum til skraut.

Svo er keypt fallegt jólatré.

Það finnst okkur mjög gaman.

Um hvað les Jói? 

Hann les um .

Hvað fóru pabbi og Jói að ná í? 

Þeir náðu í .

Hlakkar þú til jólanna?

_________________________________________
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bls. 11

Ari og Vala búa í fallegu húsi.

Húsið er hvítt með rauðu þaki.

Það er hæð og ris.

Herbergi Völu og Ara eru uppi í risi.

Þar er líka herbergi mömmu og pabba.

En niðri eru stofa og eldhús.

Ari og Vala eiga lítið hús úti.

Ari er að mála það hvítt og rautt.

Pabbi og mama gera við girðinguna.

Þau setja líka lás á hliðið.

Hvað eru pabbi og mama að gera?

Þau eru að setja á hliðið. .

Hvar er herbergi Völu og Ara?

Það er uppi í .

Hvað er Vala að gera?  Hún er að _____________

Hvað gerir Ari? Hann er að ____________ 

Hvaða herbergi eru niðri___________________________
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bls. 12

Nú mátt þú skrifa eftir bókinni:

Eva _____________________________________________________________

Eva _____________________________________________________________

Það _____________________________________________________________

En ______________________________________________________________

Eva litla er meiri sóðinn.

Hún veður og verður blaut.

Þá verður Heiða reið við hana.

Heiða reynir að teyma Evu.

Hún reynir að teyma hana úr polli.

En þá verður Eva líka reið.

En þær eru ekki lengi reiðar.

Nú eru þær góðar og leiðast heim.

Nú mátt þú bæta ei í bilin og búa til orð.

__ __ ríkur __ __ nar

m__ __ ra fl__ __ ra

l __ __ ðinlegur s __ __ n

G __ __ ri l __ __ kur .

Hvaða orð urðu til?

__________________________________________________

__________________________________________________
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bls. 13

Tóta á að gæta Láru litlu.

En þá kemur Tumi og tefur Tótu.

Þau tala og tala og gleyma Láru.

Allt í einu man Tóta eftir Láru.

En þá er Lára litla týnd.

Tumi verður að hjálpa Tótu.

Þau verða að leita að henni.

Lára er að leika sér bak við stein.

Hún veit ekki að Tóta er hrædd.

Hún veit ekki að þau eru að leita.

Hvað er Lára að gera?

Hún leikur sér með 

Hvað er Tóta að gera?

Hún er að t __ __ __ við T__ __ __.

Hvar er Lára að leika sér?

Hún er bak við 
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bls. 14

Nú mátt þú skrifa eftir bókinni:

Í _____________________________________________________________

Músin ________________________________________________________

Hún __________________________________________________________

Þetta var skrýtin saga um konu.

Gamla konu sem er kölluð Kata.

Kannski heitir hún Katrín.

Hún býr í litlum sveitabæ.

Hann er hlaðinn úr torfi og grjóti.

Þakið er úr torfi. Þar er gras.

Kata gamla fékk leiðan gest.

Það var mús sem kom til Kötu.

Kata vill ekki mús í koti sínu.

Svo hún rekur hana út með kústi.

Nú mátt þú bæta k í bilin og finndu hvað Kata á í búrinu.

__a__a __a__ó mjól__

sy__ur tvíbö__ur fis__ur

__jöt s__yr __leinur
.

Hvaða er í búrinu hennar Kötu?

__________________________________________________

__________________________________________________
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bls. 15

Gógó litlu langar að eignast kött.

Hún á leið framhjá húsi Völu og Ara.

Þá sér hún Gosa hennar Völu.

Vala og Ari eru ekki heima.

Kis, kis, kallar Gógó. Komdu kisa mín.

Og Gosi kemur og lofar Gógó að ná sér.

Gógó er góð og gælir við Gosa.

Gosa finnst það gott og hann malar.

Gógó setur Gosa í fötuna sína.

Svo ætlar hún heim að fela Gosa.

En Ari og Vala ná henni brátt.
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Felur Gógó Gosa í tunnu?

Felur Gógó Gosa í bala?

Er Gosi með rauða slaufu?

Er Gosi köttur

Er Gosi hundur?

Er Gosi kálfur?

Á Vala Gosa?

Á Gógó Gosa?

Já nei



bls. 16

Bára og Ívar eru góð börn.

Þau hafa gaman af bílum.

Bára og Ívar fara oft í bílaleik.

Br – br – br segja bílarnir þeirra.

Bráðum verða Bára og Ívar læs.

Þá geta þau lesið í bílabókinni.

Seinna ætla þau að læra að aka bíl.

Þá þurfa þau að geta lesið vel.

Þau þurfa að læra umferðareglur.

Og þau þurfa að læra að hugsa vel 

um bílinn sinn.
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Á Ívar 3 bíla?

Á Bára 7 bíla?

Mega börn aka bíl?

Eru bílar farartæki?

Eru bílar dýr?

Ætlar þú að læra á bíl?

Er Bára búin að taka bílpróf?

Er Ívar búinn að taka bílpróf?

Já nei



bls. 17

Það kemur stundum þoka úti.

Þá er ekki gott að vera einn á ferð.

Í gamla daga voru börnin hrædd

við að vera ein úti í þoku.

Þau villtust og voru hrædd um 

að mæta tröllum og vondum dýrum.

Í þoku sýnast allir hlutir stærri en venjulega.

Þess vegna voru börnin hrædd.

Stundum þurftu börnin að fara ein

út í þoku að smala eða leita að kúm.
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Hefur þú séð tröll?

Þurftu börnin að smala kindum?

Þurfa bílar að nota þokuljós í þoku?

Sýnast allir hlutir minni í þoku?

Gátu krakkarnir séð hvert annað í
þokunni?

Hefur þú verið úti í þoku?

Já nei

Þ_____________________________________________Þ_____________________________________________Þ_____________________________________________Þ_____________________________________________



bls. 18

Ég þekki tvo stráka, sem heita

Pési og Palli á Patreksfirði.

Þeir eiga apa sem heitir Puti.

Puti er stundum góður api.

En stundum er hann mesti prakkari.

Einu sinni tók hann tóbakspípu.

Hann fór að púa og púa pípuna.

En þá varð Puti greytið fár-veikur.

Það lak af honum svitinn.
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Já nei

a___ia___ia___ia___i ga___irga___irga___irga___ir ro___arro___arro___arro___ar __oki__oki__oki__oki
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Er Puti með langa rófu?

Er Puti í grænum buxum?

Er Puti stundum prakkari?

Er Puti apa - tetur?

Er Puti páfagaukur?

Er Puti óþekk stelpa?

Er Puti góður strákur?

Er Puti með poka?

Bættu p í auðu bilin og finndu orð.



bls. 19

Dóri er nú meiri fýlupokinn.

Hann kann ekki að hlýða reglum.

Hann verður bara reiður við dómarann.

Dóri rífst og æpir á Dísu dómara.

En Dísa vill að allir hlýði leikreglum.

Hún blæs hátt í dómara – flautuna.

Svo rekur hún Dóra útaf vellinum.

Þá fer Dóri í fýlu og er sár.

Hann verður að dúsa úti við dyr.

Hvað gerir Dísa?

Dísa er 

Hvað kann Dóri ekki?

Dóri kann ekki að 

Hvar fær Dóri að dúsa?

Hann fær að dúsa úti við  
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bls. 20

Jóna og Axel eru systkini.

Þau voru send að sækja Faxa.

Faxi er fallegur foli með hvíta blésu.

Hann er á beit úti við Öxará.

Þar situr Kári og veiðir lax.

Kári gefur Axel og Jónu 2 laxa.

Mamma verður glöð að fá lax í soðið.

Hún sker laxinn með stóru saxi.

Og hún sýður hann í stórum potti.

Namm – namm laxinn bragðast vel,

segja Jóna, Axel og mamma.
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Já nei

Faxi Faxi Faxi Faxi ---- ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
lax lax lax lax ---- ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bítur Faxi gras?

Heitir áin Öxará?

Er Faxi með 4 hófa?

Veiddi Kári 6 laxa?

Situr Axel á Faxa?

Veiddi Kári 8 laxa?

Er Faxi með hnakk?

Er Faxi ungur foli?



bls. 21-22

Á meðan Vala hjálpar pabba að mála

er Ari inni hjá mömmu.

Ari er nefnilega að yrkja vísu.

Vísan er um hundinn hans Ara.

Hundurinn heitir Sámur.

Valur verður að láta vísuna ríma.

Svo getur Ari sungið vísuna.

Nú mátt þú yrkja vísu hér:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Finndu orð sem ríma:

Sól - _______ ís - ______ hús - ________

ná - _______ fara - ______ bílar - _______
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bls. 23

Það var á fögru sumarkvöldi.

Allir krakkarni voru úti að leika sér.

Þau voru öll í feluleik.

Þau fóru út fyrir bínn.

Þar voru skemmtilegir hólar og klettar,

þar sem gott var að fela sig.

En Sámur kann ekki feluleik.

Hann eltir Dísu þefandi um allt.

Þá finna krakkarnir Dísu strax.

Raðaðu orðunum í rétta dálka:

Sámur, gras, stelpa, feluleikur, húfa, skór, bær, barn hestur, ól.

Kk hann kvk hún hk það
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bls. 24

Óli á fallegan, góðan og vitran hund.

Hundurinn hans Óla heitir Lassi.

Óli setu rLassa í stóran kassa.

Hann hefur göt á kassanum.

Það er til þess að Lassi geti andað.

Þennan kassa fékk Óli handa Lassa,

Þegar hann fór með hann í flugvél.

Þeir fóru í langt ferðalag norður.

Þeir voru að heimsækja Bassa.

Bassi vinur Óla er sveitadrengur.

Hann tók vel á móti Óla og Lassa.

Bættu í réttu orði : hann – hún – það

Lassi er góður hundur, ______ er besti vinur Óla.

Sissa er vinkona Ásu, ______ leikur við hana á

hverjum degi.

Ekki setjast í grasið, ________ er blautt.
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bls. 25

Allir krakkar vilja fá að baka.

Þau vilja öll fá að baka til jólanna.

Vala, Ella, Kalli og Palli fá að baka.

Vala og Ella baka bollur, eplaköku,

Vanillukransa, súkkulaðikúlur, jólaköku 

og margt fleira.

En svo koma þeir Kalli og Palli.

Þeir baka piparkökuhús og karamelluköku.

Svo setja þeir skraut á piparkökuhúsið.

Finnst þér gaman að baka?     ________

Hefur þú bakað góðar kökur?   ________

Hvaða kökur ætlar þú að baka til jólanna?

_________________________________
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Anna Gunna var alein inni.

Þá fann Anna Gunna að það er gaman að  vera læs 

og lesa bækur.

Hún getur lesið skemmtilegar sögur.

Þá leiðist henni ekki að vera ein.

Nú getur þú líka lesið og lesið alveg eins og Anna 

Gunna.

Allir krakkar, sem eru iðin og vinna heimavinnuna 

sína vel verða læs.

Þau geta lesið um Binna og Pinna.

____________________________________ Já/nei

Er Anna Gunna gömul kona? ______________

Má Anna Gunna fara út? __________________

Er Anna Gunna að lesa? __________________

Er Anna Gunna að rugga sér í stól? __________

Les Anna Gunna um Binna og Pinna? ________

Getur þú lesið eins og Anna Gunna? _________

Bls. 26



Afi er gamall góður maður.

Hann hefur staf í hendi.

Svo hefur hann gleraugu á nefinu.

Afi er úti að ganga til kinda.

Þá sér afi Gumma við lækinn.

Afi sendir Ara og Mumma til Gumma.

Afi vill vita hvað Gummi er að gera.

En Gummi er bara að veiða síli.

Og Mummi og Ari mega vera með.

En afi fer inn til ömmu. 

Hún gefur honum kaffi og lummur.

..................................................................................

Bættu réttu orði á strikin:

hún,  hana, henni,  henna

Amma gaf mér lummu, sem var svo heit að ég 

brenndi mig á ____________.

Ég hjálpa oft ömmu og næ í prjónana __________.

Þarna er húfan mín, réttu mér ___________ sagði 

afi. ________ er hlý og góð.

Bls. 27



Hér sérðu Orra frænda Ara og Völu.

Orri er mikill dýravinur.

Hann reynir að bjarga veikum dúfum.

Orri hefur byggt dúfukofa.

Hann hefur tvö herbergi í kofanum.

Í innra herbergið setur hann nýjar dúfur, sem eru

óvanar og myndu ekki rata heim.

En í fremra herberginu búa vanar dúfur.

Það er lítið gat á hurðinni hjá þeim.

Þar komast þær út og inn, þegar þær vilja.

Orri hugsar vel um dúfurnar sínar.

Hann gefur þeim korn og vatn.

..................................................................................
Settu rr í auðu bilin og finndu orð. 

O__ __ i, Sno__ __i, hne__ __a,

V__ __a, Ke__ __a, ky __ __,

Ba __ __, ma__ __a, he__ __a 

Þessi orð fann ég: _________________________

________________________________________

Bls. 28



Soffa frænka situr á stól.

Hún situr við eldhúsborðið.

Á borðinu er kaka á fati.

Þar er líka hnífur og diskur, bolli og undirskál.

Soffa er með festi um hálsinn.

Nú kemur Vala inn í kápunni.

Völu langar í köku og mjólk.

Vala er í brúnum buxum.

Hún fær köku og öl í glas.

.................................................................................

Orðin, sem eru undirstrikuð eru nafnorð. Nú skalt þú
skrifa þau öll í þessar línur. 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Bls. 29



Það fór ekki vel fyrir Kela litla.

Hann fékk að aka kassabíl Óla.

En Keli þóttist kunna að keyra.

Hann vildi ekki lofa Óla að kenna sér.

En Keli var ekki góður bílstjóri.

Hann fór of hratt og kunni ekki að beygja.

Þess vegna ók hann á stein.

Kassabíllinn brotnaði og kisa meiddi sig.

Svona fer fyrir þeim sem vilja ekki læra og eru

montnir.

..................................................................................
Búðu til orð úr 2 orðum. 

Kassi og bíll - _____________________________

Bíll og stjóri - _____________________________

Bíll og túr - _______________________________

Bíll og dekk - _____________________________

Bls. 30



Ara og Völu þótti gaman í gær.

Þá voru þau í afmæli hjá Gyðu.

Gyða varð níu ára gömul þennan dag.

Gyða fékk margar afmælis-gjafir.

En mest þótti henni gaman að fá gítar.

En Gyða getur ekki spilað á gítarinn.

Hún þarf að fara í tónlistar-skóla.

Þar lærir hún að spila eftir nótum.

Hún verður að vera dugleg að æfa sig.

Þá getur hún spilað og sungið.

..................................................................................

Óli situr á stól.
Gyða spilar á gítar.
Ari og Vala fá ís og öl 

Skrifaðu mannanöfnin (sérnöfn) á línuna: 

_________________________________________

_________________________________________
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Rósa fór í sögulega sjóðferð með Jóni. 

Rósa vildi sjá Jón veiða fisk.

En þá fór illa fyrir Rósu litlu.

Hún varð voðalega sjóveik.

Jón varð að snúa bátnum við og fara.

Þau urðu að flýta sér heim.

Rósa varð að fara beint í rúmið.

En Jón fór aftur út á sjó.

Hann veiddi bæði ýsu og lúðu.
.................................................................................
Gerðu hring utan um orðin í textanum sem byrja á stórum 
staf. Þau eru sérnöfn.

borg – Óli – Reykjavík – strákur – hundur – Snati – stelpa 
– Ása

Settu orðin í rétta dálka. Samnöfn eru orð sem byrja alltaf 
á litlum staf og eru samheiti hluta. Sérnöfn byrja alltaf 
stórum staf og eru nafn á persónum, stöðum og dýrum.

Samnöfn Sérnöfn

________________ ______________

________________ ______________

________________ ______________

________________ ______________ 
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Ari gaf Lása ljónabók.

Hún er um ljón sem eru í búri.

Ljónin verða löt og leið.

Þeim leiðist að vera í búri.

Ljónin langar út í frumskóginn.

Þar eiga þau heima og þar líður þeim vel.

Í skóginum verða dýrin að veiða.

Þau veiða sér dýr í matinn.

Þau þurfa líka að gæta sín fyrir óvinum.

Þess vegna, verða þau ekki löt þar. 

Dýrum líður best þegar þau eru frjáls.

..................................................................................
Hann – hún – það Eintala

Þeir – þær – þau Fleirtala

Bættu réttum orðum á línurnar.

Ég á bíl. ________ er gulur.

Guðjón á bíla. _________ eru góðir.

Ágústa á dúkku. ________ er fín.

Halldóra á dúkkur. ________ eru fínar.
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Fríða frænka fór til útlanda.

Hún fór til Spánar og Ítalíu.

Vala hlakkar til þegar Fríða kemur.

Hún hlakkar til að sjá Fríðu aftur.

En svo hlakkar hún líka til að sjá hvað Fríða færir henni.

Svo einn daginn kom pakkinn.

Pakkinn var frá Fríðu til Völu.

Hvað var í pakkanum? 

Í pakkanum var dúkka.

..................................................................................
Hann – þeir - hún – þær – það - þau

Bættu réttum orðum á línurnar.

Vala og Fríða.  ________ eru frænkur.

Vala fékk pakka. _________ var frá Fríðu.

Börnin eru glöð. ________ hlakka til.

Vala á pils, _________ er blátt.

Hér sérðu Völu, ________ fékk pakka.
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Sigga Magga er ekki þæg.

Hún leikur sér úti á götu.

Það mega krakkar ekki gera.

Þau geta orðið fyrir bíl.

En Sigga Magga er heppin.

Lási lögga bjargar henni.

Lási bannar Siggu Möggu að leika sér á götunni.

Sigga Magga er óviti og hún kann ekki umferðareglurnar. 

..................................................................................

Kannt þú umferðareglurnar? ____________________

Hvar eigum við að fara yfir götuna? _______________

___________________________________________

Hvernig förum við yfir götur? Lítum vel til ___________

og  ___________ og förum ___________ yfir.

gangandi – hægri - vinstri 
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Það var skrítið með hann Skúla.

Hann gleymdi að skrifa heima.

Og svo ætlaði hann að skrópa í skólanum.

En Ari vildi ekki skila miðanum hans.

Ari og Vala fóru með Skúla heim til þess að sækja

töskuna hans. 

Svo skunduðu þau öll í skólann.

..................................................................................

Hvað heitir skólinn okkar? _______________________

Af hverju skrifaði Skúli miða? _____________________

_____________________________________________

Skrifaðu nafnið þitt í 2 línur.

____________________________________________

____________________________________________
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Óli er í sveit á sumrin á Svalbarði.

Hann er hjá Svönu frænku sinni.

Það er svei mér gaman í sveitinni.

Þar eru mörg dýr og alltaf nóg að vinna.

Óla finnst mest gaman að svínunum.

Hann gefur þeim tvisvar á dag.

Svo þykir honum líka gaman að sækja hesta.

Stundum hittir Óli Svenna á Gili.

Svenni á heima í sveitinni.

Svenni og Óli leika sér oft saman. 

..................................................................................

Búðu til orð úr 2 orðum:

Sveit og bær  - ____________________________

Sumar og frí - ____________________________

Hestur og hús  - ___________________________
..................................................................................

Eintala Fleirtala

Hestur ________________

Strákur _________________

Stelpa __________________
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Í sveitinni býr strákur sem heitir Guðjón.

Hann er alltaf kallaður Gutti.

Vinir hans eru þeir Nonni og Matti.

Gutti fékk að fara í réttirnar.

Þar hitti hann þá félagana Nonna og Matta.

Matti var inni í bíl pabba síns.

En Nonni og Gutti settust hjá honum.

,,Segir þú eitthvað í fréttum?” spurði Gutti.

Og Matti sagði Gutta allt af létta um hvernig hann datt

ofan í skurð. 

..................................................................................

Æfa stóran staf – Breyttu litla bókstafnum í stóran.

g ___  ____, h ____ ____, p ___ ___, s ____ ____

r ____  ____, l ____ ____, b ___ ___, d ____ ____

..................................................................................
Raðaðu í rétta dálka:
Kind – hundar – bíll – hestur - menn – skólar

Eintala: ____________________________________

Fleirtala: ___________________________________
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Nú ætlum við að lesa rímaða þulu.

Þulan er um álf og kálf og álfamær.

Þegar við höfum lesið þuluna vel getum við reynt.

að ríma sjálf.

Allir geta æft sig að ríma vísur.

Sumum gengur það ekki vel.

En sumir geta alltaf gert góðar vísur.

Þeir eru kallaðir skáld.

..................................................................................
Nú skulum við reyna:

Seint í gær ég sá hann Óla
sem var þá að fara að ____________

Ágústa er úti á götu,
hún er að sækja vatn í ____________

Nú fara allir menn í mat
en mega ekki éta á sig ____________

Halldóra er heldur glöð,
hún þarf samt að fara í ____________
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Alltaf er það sama sagan með þessa stráka.

Alltaf eru þeir að stríða.

Þeir voru að stríða Stínu, Völu og Evu.

En svo urðu þeir hræddir.

Pabbi Stínu kom og þeir snautuðu burt.

Stelpurnar gátu þá haldið áfram í friði.

Þær voru í boltaleik á stéttinni.

Eva og Stína þorðu ekki að slást við strákana.

En Vala var reið og réðst á þá. 

..................................................................................

Hvað voru stelpurnar að gera?

Svar: Þær________________________________

________________________________________

Hvað voru strákarnir að gera?

Svar: Þeir________________________________

________________________________________

Hvað gerði pabbi Stínu?

Svar: Hann_______________________________

Hvað gerði Vala?

Svar: Hún________________________________
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Ara finnst gaman að leika fótbolta.

Hann er líka iðinn að æfa sig.

Stundum hafa strákarnir keppni.

Þá er gott að vera heppinn eins og Ari.

Hann skoraði 2 mörk í síðasta leik.

Stundum selur Ari blöð og stundum vinnur hann heima.

Kaupið sitt notar Ari til þess að kaupa allt sem hann þarf.

Hann þarf að eiga góða takkaskó, sokka, æfingagalla,

treyju og stuttbuxur.

Og svo þarf hann að eiga góðan fótbolta. 

Allt þetta kostar mikla peninga.

En Ari er ánægður að geta unnið fyrir því sjálfur.

..................................................................................

Hvað gerði Ari mörg mörk? ____________________

Hefur þú unnið fyrir kaupi? _____________________

Hvað gerðir þú við peningana? __________________

___________________________________________

___________________________________________
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Skoðaðu vel blaðsíðu 46. Á henni eru 3 myndir.

Á fyrstu myndinni er Gudda að gefa hænunum sínum 

korn.

Skrifaðu nú 4 nafnorð sem þú sérð á myndinni:

d ____ ____, k ____ ____, h ____ ___ ___ ___,

Sv ____ ____ ____ ____.

Hvað af þessum orðum er í fleirtölu?

Svar: _____________________________________

__________________________________________

..................................................................................
Á næstu mynd sérðu húsið hennar Guddu. Þar sjáum við
hús með þrem gluggum, einni hurð, þaki og strompi. 
Fyrir utan stendur tunna og kisa situr á hlaðinu. Svo 
sjáum við hænur að kroppa og kindur á beit.
En fremst á myndinni eru nokkrir steinar.

Nú skaltu raða undirstrikuðu orðunum á rétta línu

EINTALA: ___________________________________

____________________________________________

FLEIRTALA: __________________________________

_____________________________________________
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Hér lítil saga um skemmtilega kisu.

Þessi kisa heitir Hosa.

Þú sérð að það er eins og hús sé í hvítum hosum

á framfótunum.

Svo er hún líka með hvítan rófubrodd.

Augun í henni kisu eru græn.

Kisu finnst gaman að leika sér.

Svo finnst henni gaman að veiða.

En best af öllu finnst henni að lúra og láta strjúka sér

um feldinn. 

Þá malar hún og lygnir aftur augunum.

..................................................................................

Nú skaltu lesa vel blaðsíðu 47. Finndu svo öll nafnorðin á
blaðsíðunni og skrifaðu þau hér. Þau eiga helst að vera
10 en kannski finnurðu fleiri.

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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Loksins var orðið frostlaust veður.

Þá fóru Ari og Vala að þvo bílinn með pabba.

Þau fóru út á þvottaplan við bensínstöðina.

Þar var margt fólk að þvo bílana sína.

En það fór illa fyrir aumingja Bergi.

Hann lenti í slag við þrjá stóra stráka.

Það endaði með að Bergur fékk gusu.

Hann argaði og gargaði og klagaði strákana.

En svo fékk Bergur að koma í bílferð með pabba,

Völu og Ara og fékk ís. 

Og þá fór Bergi að líða betur.

..................................................................................
Sagnir

Sagnir eru orðin sem segja okkur hvað einhver er
að gera.

Ási er að lesa.  Óli er að læra.  Gunna er að þvo bílinn.

Þórdís er að elda matinn.  Trausti er að kaupa ís.  Dagný

er að teikna hús.  Halli er að sækja stól.

Gerðu hring utan um allar sagnirnar.
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Hér lesum við um Stubb litla.

Stubbur er lítill labbakútur.

En hann er duglegur að byggja.

Hann byggir hús úr stórum kubbum.

En þá kemur Lubbi og veltir húsinu.

Þá verður Stubbur sár og reiður.

En pabbi kemur og rekur Lubba út.

..................................................................................
Hvað gerir Stubbur?

Svar: ____________________________________

____________________________________

Hvernig eru buxur Stubbs á litinn?

Svar: ____________________________________

Hvernig eru kubbar Stubbs á litinn?

Svar: _____________________________________

_____________________________________

Eru kubbarnir litlir eða stórir?

Svar: _____________________________________
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