
Ragnar risaeðla er rauður á litinn.
Ragnar er stór risaeðla og margir eru
hræddir við hann því hann er með svo

stórar tennur. 

Lesskilningur

Hvernig er
Ragnar á

litinn?

Ragnar er með
mjög litlar

tennur.

Ragnar er
ógnvekjandi.

rauður blár satt ósatt satt ósatt



Olga er glaður kolkrabbi. Hún býr djúpt
niðri í sjónum.  Olga á mörg lítil

kolkrabba-börn. Á daginn er hún að
kenna börnunum sínum dans.

Lesskilningur

Er Olga
ánægður
kolkrabbi?

Hvað eru
kolkrabbar
með marga

anga?

Er Olga móðir?

já nei 6 8 satt ósatt



Kári og Dóri eru duglegir að æfa
fótbolta. Kári á stundum erfitt með að
gefa boltann og vill skora öll mörkin

sjálfur. Það finnst Dóra leiðinlegt.

Lesskilningur

Kári gefur
alltaf boltann.

Dóra finnst
leiðinlegt í
fótbolta.

Finnst Dóra
alltaf gaman í
fótbolta með

Kára?
 satt ósatt satt ósatt satt ósatt



Eva elskar að spila Among us í tölvunni
við Alla stóra bróður sinn. Among us er
uppáhalds tölvuleikurinn hennar Evu. 

Lesskilningur

Eva spilar
Among us.

Við hvern
spilar Eva
tölvuleik?

já nei bróður
sinn

pabba
sinn

satt ósatt

Alli er yngri
en Eva?



Tinna spilar Minecraft tvisvar sinnum í
viku. Tinna er að byggja hús og hanna

garðinn sinn. Cameron spilar oft leikinn
með Tinnu. Það finnst honum gaman.

Lesskilningur

Finnst Cameron
gaman að spila

með Tinnu?

Hvað er Tinna
að gera í

Minecraft?

Hvað spilar
Tinna

Minecraft oft
í viku?

já nei byggja
hús

byggja
skóla þrisvar tvisvar



Lesskilningur

Einar er einhyrningur. Hann er sex ára
gamall. Einar er hvítur á litinn með
röndótt fax. Einari finnst sælgæti

gómsætt á bragðið.

Faxið á Einari
er mislitt.

Hvað er Einar
gamall?

satt ósatt satt ósatt 6 9

Einari finnst
nammi gott?



Lesskilningur

 Palli og Arnar eru að spila Among us. Palli
gengur um geimskipið og er að laga það en það
gerir Arnar ekki. Palli er að reyna að finna út úr

því hver það er sem er alltaf að skemma
geimskipið.  

Palli reynir að
komast að því
hver skemmir

geimskipið.

já nei ósatt satt satt ósatt

Er Palli að
skemma

geimskipið?

Geimskip
flýgur um
geiminn.



Sigrúnu finnst gaman að leika sér í
tölvunni. Hún má vera í henni í 60

mínútur á dag. Hún horfir stundum á
vídeó og spilar líka stundum leiki. 

Lesskilningur

Finnst
Sigrúnu

gaman að
vera í tölvunni.

Þegar Sigrún
er i tölvunni
þá spilar hún

bara leiki.

Sigrún má
vera í einn

klukkutíma á
dag í tölvu.

já nei satt ósatt satt ósatt



Sara og Baldur eru systkini.
Uppáhalds fótboltaliðið þeirra er

Liverpool. Þau horfa alltaf á leiki með
Liverpool í sjónvarpinu.

Lesskilningur

Horfa
krakkarnir á
fótboltaleiki í
sjónvarpinu?

Halda Sara og
Baldur með
Liverpool?

Baldur er
frændi Söru.

já nei já nei satt ósatt



Muggur og Skari halda báðir með
Manchester United. Þeir horfa

alltaf á alla leiki saman heima hjá
Skara og fá sér þá popp og safa.

Lesskilningur

Hvar horfir
Skari á alla

leiki?

Fá drengirnir
sér popp og

djús?

Halda
strákarnir
með sama

liðinu?
Heima

hjá Muggi
Heima
hjá sér já nei já nei



Ólína æfir ballett fimm sinnum í viku.
Hún elskar að fara í fallegan búning og

dansa á danssýningu. Það er það
skemmtilegasta sem hún gerir.

Lesskilningur

Ólínu finnst
ekkert gaman

að fara í
fallegan búning.

Hvað æfir
Ólína ballett
oft í viku?

Ólína elskar
að dansa

fyrir framan
fullt af fólki.

satt ósatt 7 5 satt ósatt



Siggi er myrkfælinn og er stundum
hræddur á kvöldin.  Þá kemur pabbi til
hans, les fyrir hann sögu og kveikir á

lampanum. Þá líður Sigga betur.

Lesskilningur

Les pabbi
stundum

fyrir Sigga?

Líður Sigga
betur þegar

pabbi er búinn
að kveikja ljós.?

Siggi er alltaf
hræddur við

myrkrið.

já nei ja nei satt ósatt



Brjánn og Brynhildur eru bestu vinir. En
stundum þá rífast þau. Einu sinni þá

reif Brynhildur í hárið á Brjáni og hann
fór að gráta.

Lesskilningur

Fór Brjánn að
gráta?

Brjánn tosaði
 í hárið á
Brynhildi.

Brjánn og
Brynhildur
eru óvinir.

satt ósatt já nei satt ósatt



Amma var svo óheppin að missa
vörur úr pokanum sínum.  En þá kom
Auður og hjálpaði henni að tína upp
vörurnar. Amma var mjög þakklát.

Lesskilningur

Hver kom og
hjálpaði
ömmu?

Það kom stórt
gat á pokann
hennar ömmu.

Var amma
heppin að

missa vörur
úr pokanum?

já nei Auðunn Auður satt ósatt


