
Verkefni 1

1 2 3 4

8 9 10 11

Skrifaðu númer myndar inn í hringinn hjá réttum texta. 

Hann dregur mig á sleða.

Ég er snjókarl með vettlinga, húfu og trefil.

Við erum á skautum.

Jólasveinninn situr oft í mér.

Ég er að kasta snjóbolta.

Ég er snjókarl með grænan trefil.

Ég er á skautum.

Ég er snjókarl með rauðan trefil en ekki vettlinga.

5

6

7

Við erum að búa til snjókarl.

Ég er með húfu og er að búa til snjókarl

Ég er með risastóran snjóbolta í fanginu.



Verkefni 2

1 2 3 4

8 9 10 11

Skrifaðu númer myndar inn í hringinn hjá réttum texta. 

Nói á flottan bláan bát.

Kakan hennar Stínu er girnileg.

Stelpan er með langa fléttu í hárinu.

Lára er alltaf með bangsa með sér.

Hún vafði teppinu utan um sig.

Alli á bleikt blóm og er með græna derhúfu.

Afi og Kidda eiga notalega stund saman.

Klara á gæludýr sem geltir.
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6

7

Krissa flýtir sér í skólann.

Boltinn minn er marglitur.

Nonni setti koddann á höfuðið.



Verkefni 3

1 2 3 4

8 9 10 11

Skrifaðu númer myndar inn í hringinn hjá réttum texta. 

Ég get búið til mikinn hávaða.

Hver setti kopp á höfuðið á mér?

Ég er ávöxtur sem apar elska að borða.

Þú getur notað okkur til að búa til sögu.

Ef þú notar mig þá getur þú málað fallega mynd.

Ég er hundur með síð eyru og síðan feld.

Ég passa tennurnar þínar.

Ég bý til fallega tóna.
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6

7

Ég borða flugur og get hoppað hátt.

´Ég er góð á bragðið þegar búið er að elda mig.

Ég er sætur hundur með eldrautt trýni.



Verkefni 4

1 2 3 4

8 9 10 11

Skrifaðu númer myndar inn í hringinn hjá réttum texta. 

Barnið er ósátt og grætur hátt.

Ef þú slærð okkur saman kemur hávaði.

Óla var hissa þegar Ari gaf henni ís.

Ég er dýr sem býr í heitu landi og hleyp hratt.

Ef ég næ mús þá fer ég með hana út.

Mamma mín kallast tík og pabbi rakki.

Ég er dýr sem er ekki til í alvöru, bara í sögum.

Sigga vill ekki hafa hávaða og segir uss.

5

6

7

Mamma mín kallast gylta og pabbi göltur.

Ég kem alltaf í desember.

Ég er tannlaus og get lítið flogið.



Verkefni 5

1 2 3 4

8 9 10 11

Skrifaðu númer myndar inn í hringinn hjá réttum texta. 

Mér finnst best að vera í kulda.

Fjölskyldan á gæludýr.

Ég er að lesa spennandi bók.

Ég er mjög góð í því að húlla.

Ég skoraði sigurmarkið í leiknum.

Farartækið mitt er með tveimur dekkjum.

Það er gaman að skoða dýrin í sjónum.

Ég lánaði honum hattinn hans afa.

5

6
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Í desember þá dreg ég stóran sleða.

Ég er með svarta beltið í karate.

Ég á bleikan kofa.



Verkefni 6

1 2 3 4

8 9 10 11

Skrifaðu númer myndar inn í hringinn hjá réttum texta. 

Ég fór að gráta þegar ég missti ísinn minn.

Ég er með ljóst hár og held á beini.

Ég er með spangir á tönnunum og derhúfu.

Ég æfi hlaup.

Ég er í gulu pilsi og er með spangir.

Nói elskar að borða ís á sumrin.

Nonni sá randaflugu og varð hræddur.

Sóli er mjög hræddur við froska.

5

6

7

Þegar ég fer í bíó þá fæ ég mér popp og kók.

Anna segir uss.

Ég er ljóshærður og ég er með spangir.



Verkefni 7

1 2 3 4

8 9 10 11

Skrifaðu númer myndar inn í hringinn hjá réttum texta. 

Ég er með 8 arma og get sprautað bleki.

Á fánanum er mynd af beinum og hauskúpu.

Ég ætla að mála herbergið mitt.

Mér finnst gaman að syngja.

Ég er listamaður og mála myndir.

Mamma aðstoðar Kalla við heimanámið.

Ég á risastóran rauðan blýant.

Ég spila á hljóðfæri.
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6
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Ég ætla að púsla.

Mamma fékk blóm frá strákunum sínum.

Sjóræningi týndi mér.



Verkefni 8

1 2 3 4

8 9 10 11

Skrifaðu númer myndar inn í hringinn hjá réttum texta. 

Ég er með tvær fléttur og held á lykli.

Mér finnst gaman að púsla.

Ég æfi íþrótt og nota spaða.

Pabbi og mamma skoða bók með Söru.

Ég er að læra á klukku.

Ég á stóran lás en engan lykil.

Liðið mitt sigraði í leiknum í gær.

Lára á smásjá og stækkunargler.
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7

Ég á stórt gyllt gjallarhorn.

Ég fann stóran gylltan lykil.

Farartækið okkar er gult.



Verkefni 9

1 2 3 4

8 9 10 11

Skrifaðu númer myndar inn í hringinn hjá réttum texta. 

Ýmir klæðir sig í buxur.

Anton datt á bakið.

Nói stóð sig vel og fékk viðurkenningu.

Ari borðar með hnífapörum.

Kitta er ekki ánægð.

Anna er mjög ánægð.

Siggi réttir upp hönd.

Sara greiðir fallega hárið sitt.
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Nói á fullt af dóti í dóta-kassanum sínum.

Natan er að læra.

Nanna er í fótbolta.



Verkefni 10

1 2 3 4

8 9 10 11

Skrifaðu númer myndar inn í hringinn hjá réttum texta. 

Stína les skemmtilega bók.

Krissu finnst gaman að syngja.

Lási brenndi sig á puttanum.

Sóla er illt í maganum og hann þarf að æla.

Núma finnst grautur góður.

Ási grætur í koddann sinn.

Krökkunum finnst gaman að dansa.

Siggi byggir háan turn úr kubbum.
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7

Stelpurnar borða saman samloku.

Orri er bálreiður.

Mamma og Silli eru í boltaleik.


