
Kappi er hundur.

 Kappi á bíl.

 Kappi á dróna.

Kappi er með húfu.

Hvað á Kappi?
hund

bíl

Hvað er Kappi með?
húfu

bíl
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Bessi er hvítur hundur.

Bessi er óheppinn. 

Bessi er í rauðum búningi.

Hvernig er Bessi á litinn?
rauður

hvítur

Er Bessi heppinn?

já 
nei

Hvolpasveitarlestur 2



Hundarnir eru sex. 

Þeir eru góðir. 

Þeir bjarga fólki.

Hundarnir eru glaðir.

Hvað eru hundarnir margir?
5

6

Hvað gera hundarnir?
bjarga fólki

eru latir

Hvolpasveitarlestur 3



Róbert hjálpar hvolpunum. 

Róbert á síma. 

Síminn hringir þegar

einhver er í vanda.

Hvað á Róbert?
síma

síld

Hvenær hringir síminn?

þegar einhver er í vanda
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þegar enginn er í vanda



Píla kann að fljúga. 

Hún er mjög flink. 

Píla á falleg bleik gleraugu.

Hvað á Píla?
gleraugu

glas

Hvað kann Píla að gera?

hoppa
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fljúga



Villimey býr í borg. 

Hún er nýr hvolpur.

Hún býr í pappakassa.

Hún keyrir mótorhjól.

Hvar á Villimey heima?
í sveit

í borg

Hvar býr Villimey?

í mótorhjóli
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í pappakassa



Köggur elskar stórar gröfur.

Köggur á steypubíl. 

Köggur er alltaf snöggur.

Hvað á Köggur?
steypubíl

löggubíl

Köggur er alltaf.....

snöggur
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leiður



Rikki flokkar rusl.

Rikki hugsar  vel um

umhverfið.

Rikki er í grænni peysu.

Hvað flokkar Rikki?
umhverfið

rusl

Hvernig er peysa Rikka á litinn?

græn

Hvolpasveitarlestur 8

gul



Spori býr í skóginum. 

Spori hugsar vel um apana.

Spori er með gott lyktarskyn.

Hvar býr Spori?
í sveitinni

í skóginum

Spori hugsar vel um?

fiskana
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apana



Everest býr upp í fjöllum.

Hún býr hjá Tindi.

Hún er alltaf vel klædd.

Hún er snjóhundur.

Hvar býr Everest?
Í fjöllunum hjá Tindi

Í fjöllunum hjá Rósu

Everest er alltaf....

vel klædd

Hvolpasveitarlestur 10

í sokkum



Blíða borgarstjóri er glöð.

Blíða á hænu.

Hænan heitir Hænulína.

Blíðu þykir vænt um hana.

Hvað á Blíða?
hænu

kött

Hvað heitir hænan?

Hæna
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Hænulína



Hænulína er sæt lítil hæna.

Hún goggar í allt.

Hænulína borðar maís.

Hvað borðar hænan?
steina

maís

Hvað gerir hún?

hoppar
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goggar í allt



Þetta er Sigurviss.

 Sigurviss er borgarstjóri.

Sigurviss elskar ketti.

Hann þolir ekki hunda.

Hvað heitir borgarstjórinn?
Sigurviss

Sigur

Hvað þolir hann ekki?

hunda
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hunda og ketti



Seifur elskar sjóinn.

Bíllinn hans er bátur.

Seifur siglir hratt á vatni.

Seifur getur kafað í vatni.

Hvað heitir hundurinn?
Seifur

Siggi

Hvað getur Seifur gert?

flogið
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getur kafað



Kafteinn Koli býr í Ævintýraflóa.

Kafteinn Koli á fiskiskip.

Hann elskar smokkfisk.

Hann á rostung.

 Hvað á Kafteinn Koli?
rostung og smokkfisk

fiskiskip og rostung

Hvar býr Koli?

Í borginni
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Ævintýraflóa



Tindur býr í fjöllunum.

Tindur og Everest eru vinir.

Tindur er oft á skíðum.

Tindur lendir stundum í klandri.

Hver býr í fjöllunum?
Tindur

Róbert

Hvað gerir Tindur stundum?

lendir í klandri
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fer á skíði


