
Jólalestur 1
Það voru nokkrir dagar til jóla. Bláu bangsarnir voru

mjög spenntir. Þeir voru á leiðinni til ömmu með

jólapakka. Það var kalt úti og þeir voru báðir með

jólasveinahúfu og trefil. Þegar þeir komu til ömmu

fengu þeir heitt kakó og kökur.

Í hvaða mánuði gerist
sagan?

janúar

desember

pakka

nammi

Hvað átti amma að
fá?

Hvað gaf amma
þeim?

kökur og gos

kökur og kakó



Jólalestur 2
Það voru alveg að koma jól. Einn morguninn þegar

Óli kom fram í stofu þá sá hann svolítið skrítið.

Jólasveininn lá steinsofandi í sófanum. Óli breiddi yfir

hann teppi og læddist aftur upp í rúm.

Vakti Óli jólasveininn?

já

nei

já

nei

Var Óla að dreyma?Hvað gerði Óli fyrir
jólasveininn?

breiddi yfir hann teppi

gaf honum kökur og kakó



Jólalestur 3
Stúfur, Robbi og Silli fóru saman í göngutúr eftir

jólamatinn. Það byrjaði að snjóa og Robba og Stúf

varð mjög kalt. Þeir ákváðu að flýta sér inn því nefið

á Robba var orðið mjög rautt. Silli fann ekkert fyrir

kuldanum enda vanur að standa úti í miklu frosti.

Hver er Robbi?

hreindýrið

snjókarlinn

hreindýrið

snjókarlinn

Hver er Silli?Afhverju fóru þeir
inn?

því þeir voru þreyttir

því þeim varð kalt



Jólalestur 4
Þegar álfarnir eru búnir að pakka inn

gjöfunum þá fer Stekkjastaur á lestinni sinni

með þær í stóra geymslu. Það komast fjórtán

pakkar í lestina. Stekkjastaur fer tvær ferðir á

dag. 

Hverjir pakka inn
gjöfunum?

Stekkjastaur

álfarnir

28

14

Hvað fara margir pakkar
í geymsluna á einum

degi?

Hvað komast margir
pakkar í lestina?

14

41



Jólalestur 5
Álfarnir byrja að undirbúa jólin í júní. Álfrún og Álfur

pakka inn stórum bangsa í fallegan doppóttan

gjafapappír og binda fallega fjólubláa slaufu utan um

pakkann. Þau eru mjög spennt að fylgjast með Rúrí

opna pakkann á aðfangadagskvöld.

Hvað er í pakkanum?

pakki

bangsi

Rúrí

Álfrún

Hver á að fá
pakkann?

Hvernig er
gjafapappírinn?

doppóttur

röndóttur



Jólalestur 6
Á Þorláksmessukvöld fór Kertasníkir af stað með

síðustu gjafirnar til byggða. Pokinn hans

Kertasníkis var troðfullur af glaðningum fyrir öll

börnin í Vestmannaeyjum. Kertasníkir átti í

miklum erfiðleikum að koma pokanum til byggða

því hann var svo þungur.

Hvað var í pokanum?

nammi

gjafir

já

nei

Var auðvelt fyrir Kerta-
sníki að fara með pokkann.

Hverjir áttu að fá
gafirnar?
öll börnin á Íslandi

börnin í Vestmannaeyjum



Jólalestur 7
Lúðvík var svo góður við jólasveininn að hann skildi

eftir handa honum kökur og mjólk við arininn í

stofunni hjá ömmu sinn og afa. Lúðvík átti að gista

hjá ömmu og afa í þrjár nætur. Lúðvík fór mjög

snemma að sofa þetta kvöld.

3 daga

3 vikur

já

nei

Fór Lúðvík seint
að sofa?

Hvað skildi Lúðvík eftir
fyrir jólasveininn?

kakó og kökur

mjólk og kökur

Hvað ætlaði Lúðvík að gista
lengi hjá afa og ömmu?



Jólalestur 8
Á Þorláksmessukvöld fór Unnar út með rauða pokann

sinn og bjölluna. Hann hringdi bjöllunni sinni og óskaði

öllum þeim sem gengu fram hjá gleðilegra jóla og

farsældar á komandi ári. Gestir og gangandi fóru með

bros á vör inn í jólin. Unnar fór sáttur að sofa þetta kvöld.

Hvað fór Unnar með
út?

gula pokann sinn

poka og bjöllu

já

nei

Var fólkið  sem gekk
framhjá ánægt?

Hvað var Unnar að
gera um kvöldið?

safna gjöfum

óska öllum gleðilegra jóla



Jólalestur 9
Kórinn söng við hátíðlega athöfn þegar kveikt var á

jólatrénu á Stakkó. Hann söng jólasöngva og

lúðrasveitin spilaði undir. Hundurinn Tobbi gelti

hástöfum með og skemmti gestum. Óskar söng

einsöng og Rósa spilaði á bjölluna sína.

Hvað var kórinn að
gera á Stakkó?

kveikja á jólatrénu

syngja jólalög

lúðrasveitinni

kórnum

Hvort var Rósa í
lúðrasveitinni eða

kórnum.

Hvað gerði Óskar?

spilaði á bjöllu

söng einsöng



Jólalestur 10
Búi fór ásamt mömmu sinni að kaupa jólagjöf handa

afa. Þau keyptu fallegan röndóttan trefill. Búi átti líka

fallegan trefil með stjörnumynstri. Búi valdi fallegan

doppóttan pappír utan um gjöfina til afa.

Átti Búi trefil?

já

nei

röndóttan

doppóttan

Hvernig pappír valdi
Búi?

Hvernig mynstur var í
treflinum hans Búa?

stjörnur

doppur



Jólalestur 11
Á hverju ári hjálpaði Lísa ömmu sinni að stilla upp

styttum af fæðingu Jesú. Þetta var uppáhalds

jólaskrautið hennar ömmu. Áður en stytturnar fóru á

sinn stað þá þurfti að pússa borðið vel og setja

grænan dúk á það.

Var borðið pússað?

já

nei

ósatt

satt

Dúkurinn var rauður.Hjálpaði Lísa ömmu alltaf
að setja upp styttyrnar?

já alltaf

já stundum



Jólalestur 12
Litlu mörgæsirnar voru svo spenntar af því þær

ætluðu að hjálpa mömmu og pabba að setja upp

jólatréð.   Fyrst þurfti að setja ljósin á, það varð smá

vesen af því að Magga náði að flækja sig í seríunni. 

 Pabbi kom, leysti hana úr flækjunni og hjálpaði þeim

að klára.
Jólin voru á næsta leiti.

satt

ósatt

jólasveinninn

pabbi

Hver leysti úr
flækjunni?

Hvaða vesen varð?

Magga fann ekki seríurnar

Magga flækti sig í seríunum



Jólalestur 13
Kalli var svo þreyttur eftir jólamáltíðina að hann dottaði

í smá stund. Þegar hann vaknaði þá áttaði hann sig á

því að þetta var allt saman draumur. Kalli varð pínu

svekktur því hann langaði mikið að vinna fótboltamótið

og stóra bikarinn.

Um hvað var
draumurinn?

jólamáltíð

fótboltamót

klukkan var orðin
margt

hann borðaði svo
mikið

Af hverju var Kalli
þreyttur?

Hvað þýðir að
dotta?

að vera mjög þreyttur

að sofna í smá stund



Jólalestur 14
Gáttaþefur var snöggur að koma pökkunum til skila

þetta kvöld. Ástæðan var sú að hann gleymdi ekki

loníettunum sínum í þetta skiptið og sá svo svakalega

vel á pakkana. Í fyrra fór hann með allar gjafirnar í

röng hús af því að lonníetturnar urðu eftir heima.

Hvað eru lonníettur?

pakkar

gleraugu

hann kann að lesa

hann var með gleraugun

Af hverju ruglaði
Gáttaþefur pökkunum ekki?

Hvaða orð er andheiti
við orðið röng?

löng

rétt



Jólalestur 15
Snæfinnur og Maggi voru búnir að bíða

spenntir eftir þessum degi í margar vikur.

Loksins átti að skreyta húsið með mislitu

seríunni. Maggi greiddi úr seríunni svo hægt

væri að koma henni á gaflinn á húsinu.

Hvað er að greiða úr?

binda hnúta

losa flækjur

hvítar

mislitar

Hvernig seríur finnast
þér fallegastar?

Hvernig er mislit
sería?

ljósin eru öll eins á litinn

ljósin eru mismunandi á litinn


