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Út fyrir bókina



Einu sinni fyrir langa löngu var lítill

fallegur héri á vappi í stórum skógi.

Hérinn hét Héðinn og var fjögurra ára.

Héðinn var að leita að hnetum.

Hnetur voru það besta sem hann fékk.

Héðinn héri fann tíu stórar hnetur.

Saga 1

Settu hring utan um þær myndir sem tengjast textanum.2

1 Hvað eru mörg atkvæði í orðunum?



Einu sinni fyrir langa löngu var __________

____________  héri á vappi í stórum skógi.

Hérinn hét Héðinn  og var __________ ára.

_______________ var að leita að hnetum.

Hnetur voru það _________ sem hann fékk.

Héðinn héri fann tíu ____________ hnetur.

Verkefni 1

Að hverju var hérinn að leita?

Hvað hét hérinn?

að hlaupa í hringi

að labba um

3
5

Héri

Héðinn

6

Borðar þú hnetur?4 já

nei

Hvað þýðir að vera á vappi?



Litla prinsessan fór í langa göngu.

Allt í einu sá hún grænan frosk á steini.

Litla prinsessan settist hjá froskinum.

Hún kyssti hann létt á kollinn og þá 

breyttist froskurinn í prins.  Þau urðu 

bæði mjög hissa.

Saga 2

Settu hring utan um þær myndir sem tengjast textanum.2

1 Hvað eru mörg atkvæði í orðunum?



Litla prinsessan fór í langa _____________
 
Allt í einu sá hún _________  frosk á steini.   

Litla prinsessan settist hjá _____________

Hún  __________ hann létt á kollinn og þá

breyttist froskurinn í  ________ .  Þau urðu

bæði mjög ___________.            

Verkefni 2

Hvað sá prinsessan?

Þau urðu...

prins

prinsessu

3
5

hissa

vinir

6

Hvað gerði prinsessan?4 kyssti froskinn

kyssti steininn

Í hvað breyttist froskurinn?



Atli var búinn að taka stóra ákvörðun.

Hann ætlaði að fara að æfa körfubolta.

Þegar Atli mætti á fyrstu æfinguna,

varð hann ekki fyrir vonbrigðum.

Æfingin var mjög skemmtileg

og allir tóku vel á móti honum.

Saga 3

Settu hring utan um þær myndir sem tengjast textanum.

Andheiti orðsins vonbrigði er...Æfir þú körfubolta?
já

nei

21

3



Atli var búinn að taka stóra ____________.

Hann _________ að fara að æfa körfubolta.

___________  Atli mætti á fyrstu æfinguna,

varð hann ekki fyrir _________________

Æfingin var mjög ___________________

og _________ tóku vel á móti honum.

Verkefni 3

Atli ákvað að
æfa handbolta.

Æfingin gekk ekki 
vel hjá Atla.

satt

ósatt

4 5
satt

ósatt

6Skrifaðu andheiti orðsins skemmtileg.

___________________________________________________________________



Sóli er duglegur að hjálpa til heima.  

Mamma er ófrísk og þarf stundum að 

leggja sig.  Pabbi og Sóli hjálpast 

að við að elda kvöldmatinn. 

Þeir eru ekki góðir kokkar eins og mamma. 

Stundum hringja þeir og panta pizzu.

Saga 4

Sóli og pabbi elda
betri mat en mamma.

Mamma á von á
barni.

satt

ósatt

1 2
satt

ósatt

3 Skrifaðu andheiti orðsins duglegur.

___________________________________________________________________



Sóli er duglegur að ____________ til heima. 

Mamma er _________ og þarf stundum að 

leggja sig.  Pabbi og Sóli _______________ 

að við að elda ______________________. 

Þeir eru ekki góðir kokkar eins og _________.

Stundum hringja _______ og  panta pizzu. 

Verkefni 4

Það eru 3 sérhljóðar
í orðinu pizza.

Það eru 2 samhljóðar 
í orðin elda.

satt

ósatt

4 5
satt

ósatt

6 Settu hring utan um myndirnar sem tengjast sögunni.



Pétur og Bryndís eru góðir vinir.

Á hverjum degi fara þau í langa göngu með

hundinn sinn. Hundurinn heitir Snúlla.

Pétur gefur Snúllu alltaf harðfisk þegar 

gangan er búin.   Snúlla elskar harðfisk.

Snúllu finnst mjög gaman að vera úti.

Saga 5

Settu hring utan um þær myndir sem tengjast textanum.2

1 Hvað eru mörg atkvæði í orðunum?



Hvað gera Pétur og Bryndís 
á hverju degi?

Hvað heitir
 hvuttinn? 43

Pétur og Bryndís eru __________ vinir.

Á hverjum degi fara þau í ______ göngu með

hundinn sinn. Hundurinn heitir __________.

_________ gefur Snúllu alltaf harðfisk þegar 

gangan er búin. Snúlla __________ harðfisk.

Snúllu finnst mjög ___________ að vera úti.
 
 

Verkefni 5

Skrifaðu fleirtölu orðanna.

Snúlli

Snúlla

5



Halldór er markmaður í fótboltaliði.

Hann mætir alltaf á æfingar og borðar 

hollan mat.  Halldóri finnst mjög gaman 

í fótbolta og það sem honum finnst 

skemmtilegast er að verja vítaspyrnur.

Halldór hefur varið margar vítaspyrnur.

Saga 6

Settu hring utan um þær myndir sem tengjast sögunni.2

1 Hvað eru mörg atkvæði í orðunum?



Hvað finnst Halldóri gaman?43

Halldór er markmaður í _______________

Hann mætir alltaf á __________ og borðar 

________ mat.  Halldóri finnst mjög gaman 

í fótbolta. Það sem honum _____________ 

skemmtilegast er að verja _____________

_________ hefur varið margar vítaspyrnur.

Hvað borðar Halldór?

Verkefni 6

Skrifaðu eintölu orðanna.

óhollan mat

hollan mat

5



Snjólaug á hund sem heitir Gríma.  

Gríma er hvít á litinn með ljósbrún eyru.

Gríma er voðalega falleg. Á hverjum degi 

fer Snjólaug með Grímu litlu út í göngu.  

Grímu finnst mjög gaman að leika

sér úti.

Saga 7

Grímu finnst mjög gaman 
að leika sér úti.

Snjólaug fer með Grímu
í göngu tvisvar í viku.

satt

ósatt

1 2
satt

ósatt

3 Skrifaðu orðin í réttri röð.

___________________________________________________________________

er Gríma hundur fallegur



Verkefni 7

Það eru 3 sérhljóðar
í orðinu hundur.

Ríma orðin gríma og líma?

já
nei

4 5
satt

ósatt

6 Sérnöfn byrja alltaf á?

Snjólaug á hund sem heitir ____________  

Gríma er hvít á __________ með ljósbrún 

eyru. Gríma er voðalega ____________.__

Á hverjum _______ fer Snjólaug með Grímu

litlu út í göngu.  Grímu __________ 

mjög gaman að ___________ sér úti.

___________________________________________________________________



Nóel æfir bæði á fiðlu og píanó í 

tónlistarskólanum.  Hann er mjög góður 

að spila á hljóðfærin.  Honum finnst 

skemmtilegra að spila á fiðluna.  Nóel

æfir sig í marga klukkutíma á dag.  

Hann vill verða mjög góður.

1

Saga 8

Settu hring utan um þær myndir sem tengjast sögunni.2

Hvað eru mörg atkvæði í orðunum?



Hvort hljóðfæranna finnst Nóel
skemmtilegra að læra á?43

Nóel æfir bæði á fiðlu og _____________ í 

tónlistarskólanum. Hann er ________ góður 

að spila á ______________. Honum finnst 

skemmtilegra að spila á ___________ 

Nóel. æfir sig í marga ________________

á dag.   Hann vill verða mjög ____________.

Nóel er að læra á eitt 
hljóðfæri.

Verkefni 8

Skrifaðu fleirtölu orðanna.

satt

ósatt

5



Símon elskar dýr. Hann á hund, kisu og

fiska.  Símon hugsar vel um öll dýrin sín.

Á hverjum degi fer hann í göngu með

hundinn sinn og hann leikur alltaf við

kisuna sína.  Fiskarnir hans fá mat á

hverjum degi. 

1

Saga 9

Settu hring utan um þær myndir sem tengjast sögunni.2

Hvað eru mörg atkvæði í orðunum?



Hvaða gæludýr átt þú?43

 
Símon elskar dýr. Hann á hund, ________ og

fiska. Símon _________ vel um öll dýrin sín..

Á ____________ degi fer hann í göngu með

hundinn sinn og hann __________ alltaf við

kisuna sína. ____________ hans fá mat á

hverjum ______________. 

Einu dýrin sem Símon
 á eru fiskar.

Verkefni 9

Skrifaðu fleirtölu orðanna.

satt

ósatt

5



Pabbi hans Krissa er sjómaður.   Hann er

kokkur á stóru skipi. Þegar Krissi

verður tólf ára þá fær hann að fara einn 

túr með pabba sínum.  Krissi er alveg að

verða 12 ára og er orðinn mjög spenntur.

Hann hlakkar mikið til að fara á sjó.

1

Saga 10

Settu hring utan um þær myndir sem tengjast sögunni.2

Úr hvaða orðum er orðið stýrimaður búið til?

__________________________ + __________________________



Af hverju var Krissi 
spenntur?43

 
Pabbi Krissa er ____________.  Hann er
 
______________ á stóru skipi. Þegar Krissi 

verður tólf ára þá ______ hann að fara einn 

túr með pabba sínum. ________ er alveg að

verða 12 ára og er orðinn mjög __________.

Hann ____________ mikið til að fara á sjó.

Krissi fer á sjó þegar 
hann verður?

Verkefni 10

Skrifaðu eintölu orðanna.

10 ára

12 ára

5


