
Kiddi var á leið á
æfingu. Hann var í
nýjum galla sem
amma og afi gáfu

honum. Hann hlakkaði
til að fara á æfingu
og hitta vini sína.

3. Hverjir gáfu
Kidda gallann?

Krakkalestur 1
1. Hvert var Kiddi
að fara?

Lestu textann og svaraðu spurningunum

mamma og
pabbi
mamma og
amma

kemur ekki
fram

2. Var Kiddi
spenntur að fara á
æfingu?

A

B

C afi og amma

A

B

C

A

B

C

nei

já

í skólann

á æfingu

á tónleika



Andri er mjög glaður.
Pabbi var að segja
honum að bráðum
myndi hann eignast
hvolp. Andri ætlar að
nefna hvolpinn Lubba.

3. Hver sagði Andra
gleðifréttina?

Krakkalestur 2
1. Hvað á hvolpurinn
að heita?

Lestu textann og svaraðu spurningunum

mamma  

já mjög

2. Er Andri
ánægður?

A

B

C

afi og amma

A

B

C

A

B

C

nei

já smá

Lúlli

Lalli

Lubbi

pabbi



Óskar er sjö ára
strákur. Hann er

frekar stirður. Hann
ætlar að æfa sig og

stefnir á að geta teygt
sig í tærnar áður en
hann verður níu ára.

3. Hvað ætlar Óskar
að geta þegar hann
er níu ára?

Krakkalestur 3
1.Hvað er Óskar
gamall?

Lestu textann og svaraðu spurningunum

teygt sig upp í
loft

kemur ekki
fram

2. Er Óskar
liðugur?

A

B

C

teygt sig i
tærnar

A

B

C

A

B

C

nei

já

níu ára

sjö ára

átta ára

hoppað hátt



Dóra getur staðið á
höndum. Hún getur

meira að segja staðið
á annarri hendinni.
Dóra er mjög sterk

tólf ára stelpa.

3. Getur Dóra
staðið á höndum?

Krakkalestur 4
1. Hvað er Dóra
gömul?

Lestu textann og svaraðu spurningunum

nei

kemur ekki
fram

2. Er Dóra sterk?

A

B

C

já

A

B

C

A

B

C

nei

já

sex ára

tólf ára

átta ára

kemur ekki
fram



Áki og Lína voru að
dorga á bryggjunni.

Veðrið var gott svo þau
fóru úr skóm og

sokkum og stungu
tásunum í vatnið.

3. Hvernig var
veðrið?

Krakkalestur 51. Hverjir voru að
veiða?

Lestu textann og svaraðu spurningunum

snjókoma

sokkana

2. Hvað settu þau
ofan í vatnið?

A

B

C

rok og rigning

A

B

C

A

B

C

skóna

tærnar

Ási og Lína

Áki og Lísa

Áki og Lína

sól og blíða



Lalli er vel læs. Honum
finnst gaman að lesa
bækur um ofurhetjur.
Stundum fer hann í
búning áður en hann
les. Lalli les á hverjum

degi.

3. Lalla finnst 
gaman að lesa 
bækur um ...

Krakkalestur 6
1. Hvað gerir Lalli
á hverjum degi?

Lestu textann og svaraðu spurningunum

krabba

bara um helgar

2. Er Lalli
duglegur að lesa?

A

B

C

ofurhetjur

A

B

C

A

B

C

nei

já mjög 

fer í búning

les

hjólar

kisur



Mamma leyfir Önnu
að vola og fljótlega

hættir hún.

 Mamma vill ekki gefa
Önnu nammi. Anna vill
fá nammi strax og fer

að vola.
3. Gaf mamma
Önnu nammi?

Krakkalestur 7
1. Var Anna að
skæla?

Lestu textann og svaraðu spurningunum

já

graut

2. Hvað vildi Anna
fá?

A

B

C

nei

A

B

C

A

B

C

tómata

gotterí

já

nei

kemur ekki
fram

kemur ekki
fram



 Mamma og Sara
baka oft saman. Söru

finnst það svo gaman.  
Þær baka allskonar

girnilegar kökur. Best
finnst Söru að fá
nýbakaðar kleinur.

3. Hvað finnst Söru
best?

Krakkalestur 8
1. Baka mamma og
Sara saman?

Lestu textann og svaraðu spurningunum

kökur

kleinuhringi

2. Hvað baka
mæðgurnar?

A

B

C

gamlar kleinur

A

B

C

A

B

C

kleinur

girnilegar kökur

já stundum

já á jólunum

já oft

nýjar kleinur



Amma keypti egg handa
Ara. Ari lét vatn í glas
og setti eggið ofaní
glasið. Eftir tvo daga

brotnaði eggið og inni í
því var bleik risaeðla
með nokkrar tennur.

3. Hvað var inni í
egginu?

Krakkalestur 9
1. Hver gaf Ara
eggið?

Lestu textann og svaraðu spurningunum

brún risaeðla

setti það í
pott

2. Hvað gerði Ari
við eggið?

A

B

C

bleik tannlaus
risaeðla

A

B

C

A

B

C

braut það

setti það í vatn

hann keypti
það sjálfur
mamma

amma

bleik risaeðla
með tennur



Brói er stundum
myrkfælinn. Hann
heldur að það sé

skrímsli undir rúminu.
Pabbi kemur og leitar

undir rúminu en
finnur ekkert skrímsli.

3. Hver leitar að
skrímslinu?

Krakkalestur 10
1. Er Brói stundum
hræddur við
myrkrið?

Lestu textann og svaraðu spurningunum

mamma og
pabbi

nei aldrei

2. Er skrímsli
undir rúminu hans
Bróa?

A

B

C

afi og amma

A

B

C

A

B

C

já alltaf

já stundum

já alltaf

nei aldrei

já stundum

pabbi



Stundum eru eldgos á
Íslandi. Oftast eru þau

langt frá byggð. Stundum
kemur öskufall og

stundum er gasmengun.
Fólk þarf að fara varlega

ef það skoðar eldgos.

3. Hvað fylgir
stundum eldgosum?

Krakkalestur 111. Þarf að fara
varlega við eldgos?

Lestu textann og svaraðu spurningunum

öskufall og
snjókoma

kemur ekki
fram

2. Það eru aldrei
eldgos á Íslandi.

A

B

C

gasmengun og
öskufall

A

B

C

A

B

C

satt

ósatt

já alltaf

nei aldrei

já stundum

þrumur og
snjókoma



Brynjar er skíthræddur við
kóngulær. Hann heldur að
þær geti bitið hann.  Afi

segir honum að hann þurfi
ekki að vera hræddur.
Kóngulær á Íslandi séu

ekkert hættulegar.

3. Er amma hrædd
við kóngulær?

Krakkalestur 12
 Er afi hræddur1.

  við kóngulær?

Lestu textann og svaraðu spurningunum

já mjög hrædd

kemur ekki
fram

2. Kóngulær á 
Íslandi eru
hættulegar.

A

B

C

nei aldrei

A

B

C

A

B

C

satt

ósatt

já alltaf

nei aldrei

já stundum

kemur ekki
fram



Biggi spila á trommur,
hann er búinn að spila á

þær í fjögur ár.  Biggi
byrjaði að læra þegar hann
var átta ára gamall. Biggi

ætlar að spila í
rokkhljómsveit þegar hann

verður fullorðinn.

3. Hann langar til
að spila í ...

Krakkalestur 13
1. Hvað er Biggi
gamall?

Lestu textann og svaraðu spurningunum

danshljómsveit

þrjú ár

2. Hvað er Biggi
búinn að spila á
trommur í mörg ár?

A

B

C

rokkhljómsveit

A

B

C

A

B

C

fimm ár

fjögur ár

10 ára

11 ára

12 ára

sinfóníuhljóm-
sveit



Atli fékk fisk í afmælisgjöf.
Hann setti fiskinn í skál og
lét skraut og sand ofaní. 
 Fiskurinn hans Atla heitir
Nemó.  Atli gefur Nemó að
borða á hverjum degi og er
duglegur að þrífa skálina

hans.

3. Hvað setti Atli í
skálina hjá Nemó?

Krakkalestur 14
1. Atli fékk Nemo
afmælisgjöf.

Lestu textann og svaraðu spurningunum

blóm og sand

já alltaf

2. Hugsar Atli vel
um Nemó?

A

B

C

bara sand

A

B

C

A

B

C

nei aldrei

oftast

já

nei

kemur ekki
fram

skraut og
sand


