
Lísa og Kalli eru mjög góðir
vinir, þau leika saman

næstum því á hverjum degi. 
 Krakkarnir eiga heima hlið
við hlið svo það er auðvelt

fyrir þau að hittast.

3. Lísa og Kalli eru
mjög góðir vinir.

Krakkalestur 11. Leika Lísa og Kalli
á hverjum degi?

Lestu textann og svaraðu spurningunum

ósatt

kemur ekki
fram

kemur ekki
fram

2. Eru Lísa og
Kalli nágrannar?

A

B

C satt

A

B

C

A

B

C

nei

já

já alltaf

næstum því á
hverjum degi

kemur ekki
fram



Yfir lækinn í skóginum er
falleg brú. Á handriðinu

sitja alltaf tveir litlir
fallegir fuglar.

Það er gaman að ganga
yfir brúna og skoða

fuglana. Þeir eru gæfir og
fljúga ekki burt.

3. Fuglarnir eru
styggir.

Krakkalestur 2
1. Eru alltaf tveir
litlir fuglar á
brúnni?

Lestu textann og svaraðu spurningunum

ósatt

kemur ekki
fram

svo enginn
detti í lækinn

2. Af hverju er
handrið á brúnni?

A

B

C satt

A

B

C

A

B

C

það er fallegt

svo að fuglar
geti setið þar

já 

nei 

kemur ekki
fram



Silli og Kata eru
bekkjarsystkini. Þau eru

alltaf samferða í skólann.  Í
skólanum sitja þau hlið við

hlið.  Krakkarnir eru að
klára 1. bekk og hlakka til að

byrja í 2. bekk.

Krakkalestur 3

2. Eru Silli og Kata
sessunautar í
skólanum?

3. Í hvaða bekk
eru krakkarnir?

1. Labba Silli og Kata
saman í skólann?

Lestu textann og svaraðu spurningunum

2. bekk

1. bekk

kemur ekki
fram

A

B

C þau eru  í
leikskóla

A

B

C

A

B

C

nei

já

kemur ekki
fram
næstum því á
hverjum degi

já alltaf



Anna hefur mikinn áhuga
á skordýrum. Hún fer oft út
með stækkunarglerið sitt að

leita að skordýrum til að
skoða. Anna ætlar að verða
náttúrufræðingur þegar hún

verður stór.

Krakkalestur 4

2. Hvert er
áhugamál Önnu?

3. Hvað er það sem
Anna gerir mikið
af?

1. Hvað ætlar Anna
að verða?

Lestu textann og svaraðu spurningunum

að skoða tré

að leita að
húsdýrum

skordýr

A

B

C að leita að
skordýrum

A

B

C

A

B

C

stækkunargler

plöntur

kemur ekki
fram

náttúrufræðingur

skordýrafræðingur



Aron, Ási og Búi eru þríburar.
Þeir líta allir eins út.

Stundum ruglast kennarinn
þeirra á því hver er hvað. 
 Pabbi og mamma ruglast

ekki lengur en það kom
stundum fyrir þegar þeir

voru litlir.

Krakkalestur 5

2.Ruglast mamma
og pabbi ennþá á
þeim?

3. Ruglast
kennarinn á þeim?

1. Eru Aron, Ási og
Búi tvíburar?

Lestu textann og svaraðu spurningunum

já alltaf

    já stundum

nei ekki lengur

A

B

C nei aldrei

A

B

C

A

B

C

já stundum

 já alltaf

nei

já

kemur ekki
fram



Hann afi er mikill mathákur.
Honum finnst svo gott að

borða kjöt og kökur. Amma
elskar að elda fyrir afa af því

hann er svo svakalega
duglegur að borða. Að borða
er það skemmtilegasta sem

hann afi gerir.

Krakkalestur 6

2. Af hverju finnst
ömmu gaman að
elda fyrir afa?

3. Hvað er það
skemmtilegasta
sem afi gerir?

1. Að vera mathákur
er að?

Lestu textann og svaraðu spurningunum

að fara í göngu

að borða

af því hann
borðar bara kjöt

A

B

C að drekka
kaffi

A

B

C

A

B

C

af því hann
borðar ekki kökur
af því hann
borðar svo vel

að borða ekki
kökur
að borða lítið

að borða mikið



Ólöf var leið af því hún fékk
lús í hárið. Mamma hennar

fann þrjár lýs í hárinu á henni.
Ólöf gat ekki farið í skólann í
einn dag og mamma hennar
þurfti að fara í apótekið að
kaupa lúsasjampó. Síðan

hjálpuðust mæðgurnar að við
að þrífa herbergið hennar

Ólafar.

Krakkalestur 7

2.  Af hverju var
Ólöf leið?

3. Hvar keypti
mamma sjampóið?

 Hvað gerðu
Ólöf og mamma
hennar saman?

1.

Lestu textann og svaraðu spurningunum

í bakaríinu

í apótekinu

Af því hún var
með lýs í hárinu

A

B

C í Bónus

A

B

C

A

B

C

af því hún borðar
ekki kökur
af því hún borðar
svo vel

fóru í apótekið

þrifu herbergið

fóru út að hjóla



Kolli var að horfa á
fréttirnar í sjónvarpinu. Hann

var mjög hissa af því að
þulurinn sagði að það væru

til maurar á Íslandi. Meira að
segja fimm tegundir.  Kolli
ákvað að fara strax út og

leita að maurum.

Krakkalestur 8

2. Hvernig veit
hann að það eru
maurar á Íslandi?

3. Hvað eru  margar  
maurategundir á
landinu?

1. Er Kolli hræddur
við maura?

Lestu textann og svaraðu spurningunum

fjórar

fimmtán

afi hans sagði
honum það

A

B

C fimm

A

B

C

A

B

C

hann las það í
blaði
hann sá það í
sjónvarpinu

já mjög 

nei alls ekki

kemur ekki
fram



Sigga var í göngu. Þá sá hún
að það leið yfir mann sem

var á undan henni.  Hún gerði
allt rétt og hringdi í 112.

Sjúkrabíllinn kom og fór með
manninn á spítala. Sem
betur fer batnaði honum

mjög fljótt.

Krakkalestur 9

2. Hver féll í yfirlið?

3. Batnaði 
manninum?

1. Hver svarar í
112?

Lestu textann og svaraðu spurningunum

nei

já

maður á hjóli

A

B

C kemur ekki
fram

A

B

C

A

B

C

Sigga

maður í göngu

læknir

prestur

neyðarlínan



Þetta er Kolli krabbi. Hann á
heima í fjörunni.  Hann er

stundum mjög pirraður. Það
sem pirrar hann mest er

sólin.  Kolli krabbi vill alltaf
hafa rigningu. Honum finnst

rigningin best af því þá
sólbrennur hann ekki.

Krakkalestur 10

2. Hvernig veður
vill hann hafa?

3. Af hverju vill
Kolli ekki hafa
sólskin?

1. Hvar á Kolli
heima?

Lestu textann og svaraðu spurningunum

honum verður
heitt

hann
sólbrennur

rigningu

A

B

C

kemur ekki
fram

A

B

C

A

B

C

snjókomu

sólskin

í læk

í fjöru

í sjó



Þetta er kýrin Doppa. Hún
elskar að dansa ballett. Hana

dreymir um að verða
ballettdansmær. Hinum

kúnum í fjósinu finnst mjög
gaman að horfa á Doppu

dansa ballett.

Krakkalestur 11

2. Hvaða íþrótt er
Doppa að æfa?

3. Hvað dreymir
doppu um að verða
þegar hún verður
stór?

Lestu textann og svaraðu spurningunum

verða
balletdansmær

horfa á aðra
dansa ballett

sund

A

B

C

kemur ekki
fram

A

B

C

A

B

C

fimleika

ballett

Dúlla

Dísa

Doppa

1. Hvað heitir
kýrin?



Sigurbjörn er 12 metra löng
slanga. Hún liðast um

skóginn. Dag einn kom svo
mikill snjór að Sigurbjörn 

 varð veikur. Hann fékk mikið
kvef og hósta. Eftir pestina þá

þarf hann að fara út með
trefil svo hann verði ekki

aftur veikur.

Krakkalestur 12

2. Hvað kom fyrir
Sigurbjörn

3. Af hverju þarf
hann að vera með
trefil?

Lestu textann og svaraðu spurningunum

því það er vetur

honum er kalt

hann slasaðist

A

B

C svo hann verði
ekki aftur
veikur

A

B

C

A

B

C

hann fékk
kvefpest
hann fékk
fallegan trefil

12 mm

12 cm

12 metrar

1. Hvað er
Sigurbjörn langur?



Einu sinni var lítill fíll sem
hét Númi. Númi átti heima
í dýragarði en fór oft og
sýndi listir sínar í Sirkus.
Hann átti þrjá hringi. Einn
rauðan og appelsínugulan

og tvo græna.

Krakkalestur 13

2. Hvað átti Númi
marga rauða og
appelsínugula hringi?

3. Hvar sýndi
Númi listir sínar?

Lestu textann og svaraðu spurningunum

í dýragarði

í Sirkus

þrjá

A

B

C kemur ekki
fram

A

B

C

A

B

C

einn

tvo

í dýragarði

í Afríku

í sirkus

1. Hvar átti Númi
heima?



Robbi þvottabjörn þeysist um
á vespunni sinni. Vespan hans

Robba er fallega rauð með
glansandi stjörnum. Einu

sinni þá fór Robbi á vespuna
og gleymdi að setja á sig
hjálm. Lögreglan stöðvaði

hann og sagði honum að vera
með hjálm.

Krakkalestur 14

2. Man Robbi alltaf
eftir að nota hjálm?

3. Af hverju
stoppaði lögreglan
Robba?

Lestu textann og svaraðu spurningunum

hann keyrði of
hratt
hann var ekki
með hjálm

nei aldrei

A

B

C hann var með
sólgleraugu

A

B

C

A

B

C

já alltaf

já oftast

hringir

stjörnur

þríhyrningar

1. Hvaða form eru á
vespunnni hans
Robba?


