
Sögurnar mínar
spáðu fyrir um framhaldið

Nafn:

Bekkur:



Einu sinni var jólasveinn

Hann þurfti að fara með

gjafir til byggða.

Hann var mjög sniðugur

að velja gjafir og gat leikið

ýmsar kúnstir. 

Alltaf enduðu gjafirnar í

strompinum. Í þetta

skiptið festust þær.

Hvernig endar sagan?

Skrifaðu þinn eigin endi.



Einu sinni var                   

Hann þurfti að fara með            

til byggða. Hann var mjög 

       að velja gjafir og gat leikið

ýmsar kúnstir. Alltaf enduðu

gjafirnar  í  

Í þetta skiptið festust þær.



Einu sinni á hrekkjavöku

klæddi Lúkas sig upp sem

vampýru.

Lúkas fór og hitti Sísí. Hún

var í fallegum

nornabúningi.

Þau ætluðu að fara

saman og gera grikk eða

gott. 

Hvernig endar sagan?

Skrifaðu þinn eigin endi.



Einu sinni á 

klæddi                      sig upp sem

vampýru. Lúkas fór og hitti 

Hún var í fallegum nornabúningi. Þau

ætluðu að fara saman að gera 

eða 



Dag einn fór Unnar

uppvakningur út að ganga. Þar

rakst hann á stóra leðurblöku.

Leðurblakan sagðist heita

Lovísa. Hún tók Unnar og flaug   

með hann í hellinn sinn.

Í hellinum bjó Lovísa til

stórhættulegt eitur. Hún ætlaði

að gefa Unnari eitrið.

Hvernig endar sagan?

Skrifaðu þinn eigin endi.



Dag einn fór                           

uppvakningur út að ganga. Þar rakst

hann á                 leðurblöku.

Leðurblakan sagðist heita

Hún tók Unnar og                með

hann í hellinn sinn. Í 

bjó Lovísa til stórhættulegt

eitur. Hún ætlaði að gefa

eitrið.  





Einu sinni var ungur prins

sem hét Jóel. Hann átti mjög

fallegan og góðan hest.

Jóel fór og náði í stærsta

sverðið sitt. Hann ætlaði

að bjarga prinsessu.

Prinsessan var fangi í

kastala. Stór eldspúandi

dreki passaði að enginn

fyndi hana.

Hvernig endar sagan?

Skrifaðu þinn eigin endi.



Einu sinni var

prins sem hét                         

Hann átti mjög                  og góðan

                  . Jóel fór og náði í

stærsta                  sitt. Hann

ætlaði að bjarga prinsessu.

Prinsessan var fangi í kastala. 

Stór eldspúandi 

passaði að enginn fyndi hana.





Fyrir langa löngu var ungur

sjóræningi í leit að

ævintýrum. Dag einn lagði

Sindri upp í leiðangur.

Sindri sjóræningi sigldi

skipi sínu um

Atlandshafið allt sumarið.

Allt í einu heyrðist í Palla

páfagauki. Ég sé land, ég

sé land. Þeir félagar sigldu

í átt að landinu.

Hvernig endar sagan?

Skrifaðu þinn eigin endi.



Fyrir langa löngu var ungur

sjóræningi í leit að ævintýrum. Dag

einn lagði                 upp í leiðangur.

Sindri sjóræningi sigldi            

sínu um Atlandshafið allt 

Allt í einu heyrðist í            

páfagauki. Ég sé             , ég sé land.

Þeir félagar sigldu í átt að landinu.



Einu sinni var lítill dreki.

Dag einn fékk drekinn

mikið kvef og hósta. 

Drekinn hóstaði svo mikið

að hann kveikti í húsinu

sínu. Hann náði að hringja

í 112.
Slökkviliðsbíllinn kom

brunandi með ljósin

kveikt og sírenurnar á

fullu.

Hvernig endar sagan?

Skrifaðu þinn eigin endi.



Einu sinni var lítill                     

Dag einn fékk drekinn mikið kvef og

hósta. Drekinn hóstaði svo mikið að

hann kveikti í         

sínu. Hann náði að hringja í

                       Slökkviliðsbíllinn

kom                  með ljósin kveikt

og sírenurnar á fullu.





Tristan á átta ára afmæli í

dag. Hann er búinn að baka

fallega köku og skreyta

hana með berjum.

Tristan er búinn að bjóða

Siggu og Ásu bestu vinum

sínum í afmælið.

Afmælisgestirnir borðuðu

köku og léku sér í

hoppukastalanum. Allt í

einu kom stór vindhviða.

Hvernig endar sagan?

Skrifaðu þinn eigin endi.



      Tristan á              ára afmæli í

dag. Hann er búinn að baka    

köku og skreyta hana með berjum.

Tristan er búinn að bjóða Siggu og

Ásu bestu

sínum í afmælið. Afmælisgestirnir     

    köku og léku sér í

hoppukastalanum.        Allt í einu

kom stór                 . 





Olga einhyrningur elskar

að halda veislur. Það er það

skemmtilegasta sem hún

veit um.
Einn morguninn ákvað hún að

bjóða öllum vinum sínum í

veislu.  Renndi sér niður

regnbogann og hóf undirbúning.

Olga bakaði tveggja hæða

köku og skreytti allt húsið

með litríkum blöðrum.

Hvernig endar sagan?

Skrifaðu þinn eigin endi.



Olga einhyrningur

að halda veislur. Það er það

skemmtilegasta sem hún veit um.

Einn            ákvað hún að bjóða

öllum vinum sínum í veislu. 

Renndi sér niður 

og hóf undirbúning.         

bakaði            hæða köku og

skreytti allt húsið með       

blöðrum. 





Gulli gullfiskur átti heima

í sjónum. Hann var

forvitinn og fór oft langt

að heiman.
Einn daginn þegar að Gulli

var úti að leika með

vinum sínum þá sá hann

svolítið skrítið.
Gulli synti burt frá

vinum sínum til að

skoða skrítna hlutinn.

En þá gerðist það.

Hvernig endar sagan?

Skrifaðu þinn eigin endi.



Gulli                        

átti heima í sjónum. Hann var

forvitinn og fór oft langt að 

.Einn daginn þegar að Gulli var úti að   

                         með vinum sínum

þá sá hann svolítið skrítið. Gulli synti

burt frá               sínum til að

skoða skrítna hlutinn,           En þá

gerðist það. 





Einu sinni var hafmeyja

sem hét Hafey. Hún elskaði

að gera sig fína og átti

mikið safn af glingri.

Dag einn fann Hafey ekki

uppáhalds skelina sína. Þetta

var ekki venjuleg skel heldur

töfraskel.
Hafey bað Frikka um aðstoð

við leitina. Ef hún myndi ekki

finna skelina kæmist upp um

leyndarmálið hennar.

Hvernig endar sagan?

Skrifaðu þinn eigin endi.



                          var hafmeyja 

sem hét Hafey. Hún elskaði að gera

sig                og átti mikið safn af

glingri. Dag einn fann Hafey ekki

uppáhalds                        sína.

Þetta var ekki venjuleg skel heldur   

                     . Hafey bað Frikka 

um aðstoð við leitina. Ef hún myndi

ekki finna skelina kæmist upp um l     

                           hennar.





Einu sinni var stelpa sem

hét Lára. Henni fannst

mjög gaman að fara í

göngutúra.

Einn daginn setti hún vasaljós,

plástur og nesti í bakpokann

sinn og hélt af stað.

Á leiðinni sá hún skilti sem á

stóð, komdu til mín. Lára

ákvað að gera eins og stóð á

skiltinu.

Hvernig endar sagan?

Skrifaðu þinn eigin endi.

Komdu 
til mín



Einu sinni var stelpa sem hét 

Henni fannst mjög gaman að fara í 

                                        .

Einn daginn setti hún vasaljós, 

og nesti í bakpokann sinn og hélt af

stað. Á leiðinni sá hún

sem á stóð, 

Lára ákvað að gera eins og stóð á

skiltinu.

Komdu 
til mín




