
Lesskilningur 1 
Tengdu saman texta og mynd

Í útlöndum er fullt af
dýrum sem búa ekki á
Íslandi. Oft búa þau á

miklum og stórum
gresjum þar sem

sólsetrið er fallegt.

Dýrin eru öll mjög glöð
og kát og þeim finnst

gaman að vera saman.
Eitt dýrið er bara með

tvo fætur og eitt
þeirra jarmar.

Maggi hefur mikinn
áhuga á villtum dýrum
og hann vinnur við að

hugsa vel um þau.

Á myndinni eru dýr
sem lifa á Íslandi og

allir krakkar þar
þekkja þau. Kannski

komu þau til landsins
við landnám.

 

Sum dýr fæðast sem
sýningardýr og búa

þannig alla ævi. Þau fá
aldrei að vera frjáls.

Vinirnir fjórir ákváðu
að fara í eltingaleik.

Það var alltaf auðvelt
að finna fílinn en
miklu erfiðara að

finna fuglinn.



Lesskilningur 2 
Tengdu saman texta og mynd

Kormákur er að læra
litina. Hann parar

saman spjöld og hluti
sem eru eins á litinn.

Hann er mjög
duglegur og gerir allt

rétt.

Mamma var úti í garði
með Núma. Allt í einu
varð hann skrítinn í
framan. Fluga hafði
flogið upp í hann og
hann var næstum

búinn að kyngja henni.

Að gera tilraunir er alltaf 
spennandi og 

skemmtilegt. Árni er að 
fylgjast með því þegar 
púpa verður að fiðrildi. 

Þetta er það 
skemmtilegasta sem hann 

hefur gert.

Mikael er ekki alltaf
duglegur að borða

matinn sinn. Honum
finnst miklu

skemmtilegra að leika
sér að dótinu sínu en

að borða matinn.

Krissi er svo duglegur að 
passa litla bróður. Hann 
fer með hann í göngutúr 

á hverjum degi. Þegar litli 
bróður verður þreyttur á 
að ganga þá tekur Krissi 

hann á hestbak.

Nikulás var nývaknaður. 
Pabbi var búinn að hella 

morgunkorni í skálina 
hans.  Nikulás fékk sér 

eina skeið og skyrpti svo 
morgunkorninu út úr sér. 

Mjólkin var súr svo bragðið 
var hræðilegt.



Lesskilningur 3 
Tengdu saman texta og mynd

Nikki er fjögurra ára
pjakkur. Þegar hann

leikur sér með
dótahamarinn sinn þá

setur hann á sig
öryggishjálm.

Krisínu dreymdi að
hún væri að nota

risastórt verkfæri.
Verkfærið var grátt á
litinn, mjög þungt og

stærra en hún. 

Í vinnunni þarf Kiddi
stundum að moka

djúpar holur. Honum
finnst það mjög

skemmtilegt.

Ninna var mikill
stríðnispúki. Þegar

mamma sá ekki til þá
tók hún af sér

bleyjuna. Stundum
kom slys og hún
pissaði á gólfið.

Pabbi hans Nonna
vinnur á stórri gröfu.

Þegar Nonni varð
þriggja ára þá fékk

hann gula dótagröfu.
Hún er alveg eins og
grafan hans pabba.

Lísa litla er sniðug stelpa.
Henni finnst gaman að

lesa bækur fyrir uppáhalds
bangsana sína. Hún kann
samt ekki að lesa en það

er allt í lagi. Hún segir
þeim bara skemmtilegar

bullsögur.



Lesskilningur 4 
Tengdu saman texta og mynd

Flóvent er mjög
duglegur strákur,
hann er blindur og

þarf að nota 
 blindrastaf þegar
hann fer í göngu.

Þegar maður er sex 
ára og að byrja að 
læra að lesa þá er 
gott að setjast í 

fangið á mömmu og fá 
aðstoð hjá henni.

Trausti er mjög
hraustur strákur.

Hann kann að standa
á annarri hendi.

Fjóla er stundum mikil
frekjuskjóða. Þegar

pabbi vill ekki fara út í
búið að kaupa nammi

þá sest hún á gólfið og
skælir.

Lúlli elskar að leika við
pabba. Skemmtilegast

finnst honum þegar
pabbi heldur í

hendurnar á honum og
snýr honum í hringi.

Stóra systir var búin að
vera í útlöndum. Þegar
hún kom heim þá hljóp

litli bróðir til hennar og
gaf henni risaknús.

Hann var svo glaður að
fá hana aftur heim.



Lesskilningur 5 
Tengdu saman texta og mynd

Lúkasi finnst svo
gaman að spila

tölvuleiki í tölvunni
sinni. Hann er með

heyrnartól og getur
talað við þá sem hann

spilar við.

Nína litla var orðin svo
þreytt. Hún var búin að

vera svo dugleg að
leika allan daginn. Hún
fann kanínuna sína og

ætlaði að fara að sofa.

Atli getur ekki farið
að sofa nema hafa

mjúka koddann sinn
hjá sér. Amma og afi
gáfu honum koddann
þegar hann fæddist.

Númi varð fyrir
óhappi. Þegar hann

var að fara út þá
klemmdi hann sig á

hurðinni og meiddi sig
í fingrinum.

Elín er nývöknuð. Hún
stendur upp úr rúminu,

geispar og teygir sig
ógurlega.

Kristinn er að vinna
verkefni fyrir skólann í
tölvunni sinni. Hann er
að skrifa sögu. Sagan

fjallar um strák sem er
að hjálpa ömmu sinni og

afa.



Lesskilningur 6 
Tengdu saman texta og mynd

Ingibjörg varð fyrir
smá óhappi og hún

flaug á hausinn. Nonni
vinur hennar kom og

hjálpaði henni á
fætur.

Kitta heyrði fallegan
söng. Hún lagði hægri
höndina á eyrað til að

geta heyrt sönginn
betur. Söngurinn var
svo fallegur að Kitta

fór að brosa.

Nói var frekar mikið
pirraður. Stóri bróðir
hans var alltaf með
tónlistina svo hátt

stillta og svo neitaði
hann að lækka. 

 Hávaðinn var ærandi.

Lóló var pínu hrædd
við að fara í sprautu.

Hjúkrunarkonan sagði
að þetta yrði allt í

lagi. Kæmi smá stunga
og svo væri allt búið.
Það var alveg satt.

Pabbi og Ási voru í göngu. 
Ási vildi klappa hundi sem 
hann sá. Pabbi vildi ekki 
leyfa honum að klappa 

hundinum af því 
hundurinn var að urra og 

gelta.

Ingvar var búinn að fara
í bólusetningu. Þegar

hann var búinn þá fékk
hann plástur. Það var

ekkert vont að láta
sprauta sig sagði

Ingvar.


