
 
Lesskilningur 

Lestu textann og svaraðu spurningunum 

 

Ari bakar 

 

Ari er að baka. 

Ari er að baka köku. 

Ari bakar köku fyrir ömmu og afa. 

Amma á afmæli. 

Amma á 50 ára afmæli. 

 
 

 
Höfundur: Bryndís Stefánsdóttir Mynd: Pink Cat Studio 

1. Ari bakar  _________________ 

1. snúð. 
2. köku. 
3. brauð. 

2. Ari bakar köku fyrir  __________________________ 

1. Sísí og Lóló. 
2. mömmu og pabba. 
3. ömmu og afa. 

3. Amma á  ________________ 

1. afmæli. 
2. hest. 
3. bíl. 



Lesskilningur 

Lestu textann og svaraðu spurningunum 

 

Alþingi 

 

Á alþingi eru búin til íslensk lög sem eru reglur sem fólk á íslandi fer eftir.  

Íslenska þjóðin velur fólk á alþingi í kosningum.  

Íslenska þjóðin, er fólkið sem á heima í landinu. 

Þeir sem eru kosnir á alþingi kallast alþingismenn.  

Alþingismennirnir eru 63.  

Alþingismenn velja ríkisstjórn. Í ríkisstjórninni eru ráðherrar.  

Alþingi var stofnað á Þingvöllum árið 930. Í dag er alþingi Íslendinga  

á Austurvelli í Reykjavík.  

Reykjavík er höfuðborg íslands 

Hvað kallast reglurnar á Íslandi? 

 ísreglur 

 lög 

 kosningar 

Hverjir velja alþingismennina? 

 ráðherrarnir. 

 fólkið í landinu. 

 bara ömmur og afar. 

Hverjir velja ríkisstjórnina? 

 forsetinn 

 alþingismennirnir 

 ráherrarnir 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Teiknaðu alþingishúsið 

Hvar var alþingi stofnað? 

 Á Þingvöllum 

 Á Austurvelli 

 Í Reykjavík 

Hvað heitir höfuðborg Íslands? 

 Austurvöllur 

 Garðabær 

 Reykjavík 



Lesskilningur 

Lestu textann og svaraðu spurningunum 

( X – Ð ) 

Axel 

 

Axel er sex ára.  

Axel borðar kex úr boxi.  

Hann borðar líka lax til að vaxa.   

Axel á kisu sem heitir Fríða. 

Fríða er læða og borðar lax. 

Fríða borðar lax úr boxi undir borði 

Axel og Fríðu líður vel.  

 

Höfundur: Bryndís Stefánsdóttir Myndir: Pink Cat Studio 

 

Leyniverkefni: hvað eru mörg x í sögunni? _________ 

Axel borðar? 

 kex og ís 

 lax og box 

 kex og lax 

Fríða er? 

 lax 

 læða 

 í boxi 

Sagan er um? 

 kex í boxi  

 Axel og kisuna Fríðu 

 lax og læðu 



 
Lesskilningur 

Lestu textann og svaraðu spurningunum 

 

Árstíðir 

 

Árstíðinar eru fjórar.  

Þær eru vetur, vor, sumar og haust.   

Á veturna er kalt og þá kemur snjór. 

Á vorin byrja blómin að vaxa og laufin  

koma á trén. Á sumrin verður heitt og  

við förum í sumarfrí. Á haustin byrjar  

skólinn aftur og laufin falla af trjánum. 

 
1. Hvað eru árstíðirnar margar? 
 

2. Hvenær kemur snjór? 
 

3. Hvenær koma laufin á trén? 
 

 
Höfundur: Bryndís Stefánsdóttir Mynd: Pink Cat Studio  



Lesskilningur 

Lestu textann og svaraðu spurningunum 

( B – D ) 

Dúbbi og Unnar 

 

Dúbbi og Unnar eru vinir. 

Dúbbi er dúfa og Unnar er ugla. 

Dúbbi á húfu og Unnar á dós. 

Dúbbi borðar orma.  

Unnar borðar ber. 

Unnar gaf Dúbba ber í dós. 

Dúbbi vill ekki borða ber bara orma. 

 

 
 Höfundur: Bryndís Stefánsdóttir  Myndir: Pink Cat Studio 

Dúbbi er? 

 ugla 

 dúfa 

 ormur 

Unnar á? 

 húfu 

 orma. 

 dós. 

Dúbbi vill ekki borða? 

 orma 

 ber 

 dós 



 
Lesskilningur 

Lestu textann og svaraðu spurningunum 

( Ei – Ey – Au ) 

Eydís og Auður 

 

Eydís og Auður reikna. 

Eydís og Auður reikna einn plús einn  

eru tveir. Eydís á bauk. Hún á rauðan  

bauk. Eydís tekur peninga úr bauknum 

og kaupir brauð, baunir og lauk.  

Auður segir nei, nei, nei. Hún vill  

ekki borða brauð, baunir og lauk bara fisk.  

Auður og Eydís fara að veiða. Auður og Eydís veiða fisk. 

 
 
1. Hvað heita stelpurnar? 
 

2. Hvað kaupir Eydís? 
 

3. Hvað vill Auður borða? 
 

 

 

Höfundur: Bryndís Stefánsdóttir Myndir: Pink Cat Studio 



 

Lesskilningur 

Lestu textann og svaraðu spurningunum 

 

Fótbolti 

 

Ása og Óli spila fót-bolta.  

Þeim finnst gaman að spila fót-bolta.  

Ása og Óli hlaupa hratt. 

Ása og Óli skora mark. 

Ása og Óli spila fót-bolta  

með Nóa og Sísí. 

 

 
Höfundur: Bryndís Stefánsdóttir Mynd: Pink Cat Studio 

Ása og Óli spila? 

  á spil 

 körfu-bolta 

 fót-bolta 

Ása og Óli hlaupa?  

 ekki 

 hratt 

 hægt 

Ása og Óli spila fót-bolta með?  

 Siggu og Sigga 

 Nóa og Ásu 

 Sísí og Nóa 



Lesskilningur 

Lestu textann og finndu rétta svarið 
( F – U – G ) 

Fuglar 

 

Fuglar hafa fjaðrir og geta flogið. 

Fulgar hafa gogg en ekki tennur. 

Fuglar verpa eggjum. 

Uglur eru fuglar.  

Uglur hafa stór augu og sjá í myrkri. 

 

1. Fuglar hafa ________________________________________ 

1. hendur og fætur.  
2. gogg og fjaðrir. 
3. nef og munn. 

2.  Fuglar hafa ekki ___________________________ 

1. gogg. 
2. fjaðrir. 
3. tennur. 

3. Uglur eru _________________________ 

1. fiskar. 
2. ormar. 
3. fuglar. 

4. Uglur hafa stór augu og sjá ________________________ 

1. í myrkri. 
2. í baði. 
3. í skólanum. 

Höfundur: Bryndís Stefánsdóttir Mynd: Pink Cat Studio 



 
Lesskilningur 

Lestu textann og svaraðu spurningunum 

 

Íþrótta-dagur 

 

Á vorin er íþrótta-dagur í Hofsstaða-skóla. 

Á íþrótta-deginum förum við í leiki 

eins og t.d pókó, 

fót-bolta og skot-bolta.  

Í hádegis-mat eru grillaðar pylsur og  

við borðum úti.  

Við erum úti allan daginn og  

þurfum að vera klædd eftir veðri. 

 

1. Hvað er í matinn á íþrótta-deginum? 
 

2. Í hvaða leiki er farið á íþrótta-daginn? 
 

3. Hvernig þurfum við að vera klædd? 
 

 
Höfundur: Bryndís Stefánsdóttir 

Teiknaðu mynd af þér. 



Lesskilningur 

Lestu textann og svaraðu spurningunum 

 

Kisan mín Káta 

 

Þetta er kisan mín sem heitir Káta.  

Káta á bolta sem er gulur.  

Kátu finnst gaman að leika með 

boltann.  Káta 

Káta borðar fisk. 

Mér þykir vænt um Kátu. 

 

 
Höfundur: Bryndís Stefánsdóttir Mynd Pink Cat Studio  

Hvað heitir kisan? 

 Snælda 

 Káta 

 Brandur 

Kisan Káta á? 

 skó 

 hatt 

 bolta 

Kátu finnst gott að borða? 

 epli 

 fisk 

 köku 



Lesskilningur 

Lestu textann og svaraðu spurningunum 

( S – K ) 

Lára á fisk 

 

Lára á fisk. 

Amma gaf Láru fisk. 

Fiskurinn er í fiska-búri. 

Fiskurinn heitir Ari.  

Ari borðar fiska-mat. 

Lára gefur Ara fiska-mat að borða. 

Ara finnst gaman að synda í búrinu 
sínu. 

 

Höfundur: Bryndís Stefánsdóttir Myndir: Pink Cat Studio 

Leyni-verkefni: finndu sk í textanum. 

Lára á? 

 kisu 

 hund 

 fisk 

Fiskurinn heitir? 

 Skari 

 Ari 

 Lárus 

Hvað borðar fiskurinn Ari? 

 fiska-mat 

 köku 

 epli 

Hvað finnst Ara gaman að gera? 

 sofa 

 synda 

 lita 



 
Lesskilningur 

Lestu textann og svaraðu spurningunum 

 

Beinin 

 

Beina-grindin er inni í líkamanum.  

Hún heldur líkamanum uppi og 

passar upp á mörg líffæri. Í beina-

grindinni eru 206 bein.  

Höfuð-kúpan verndar heilann eins og 

hjálmur. Stærsta beinið 

 í líkamanum er lær-leggurinn og  

minnsta beinið heitið ístað og er í eyranu. 

1. Hvar er beina-grindin? 
 

2. Hvað gerir beina-grindin? 
 

3. Hvað verndar höfuð-kúpuna? 
 

4. Hvað er stærsta beinið í líkamanum? 

 

 
Höfundur: Bryndís Stefánsdóttir 



(p-æ-j) 

Mæja á jökli  
 

Pabbi og Mæja eru í jeppa. 

Pabbi og Mæja keyra upp á jökul í jeppa.   

Mæja er að læra um jökla í skólanum. 

Mæja sér ær sem jarmar á jökli. 

Mæja fer að hlæja af ær með jójó á jökli.  

Pabbi og Mæja hjálpa jeppa sem er fastur í polli. 

Mæja fór með pabba í ferð á jökul í gær. 

 

Höfundur: Bryndís Stefánsdóttir Myndir: Pink Cat Studio  

Lesskilningur 

Lestu textann og svaraðu spurningunum 

1. Pabbi og Mæja keyra upp á _____________________ í jeppa. 

1. skóla 
2. jökul 
3. gangstétt 

2. Mæja sér ær sem ______________________ 

1. hlær 
2. japplar 
3. jarmar 

3. Ærin er með ______________________ 

1. jeppa 
2. lepp 
3. jójó 

4.   Mæja fór með pabba í ferðalag __________________________ 

1. í gær 
2. í dag 
3. á morgun 



 
Lesskilningur 

Lestu textann og svaraðu spurningunum 

Ó – L – I  - T – Á - R 

Óli 

 

Óli er 6 ára. 

Óli er með sár.  

Óli er með sár á tá. 

Óli er ekki með sár á il. 

Óli fær tár. 

 

 

Höfundur: Bryndís Stefánsdóttir 

Leyni-verkefni: finndu öll ó og á. 

Óli er? 

 8 ára. 

 6 ára. 

 7 ára. 

Óli er með sár? 

 á ís. 

 á il. 

 á tá. 

Óli fær? 

 ár. 

 tár. 

 ís. 

Teiknaðu mynd af Óla 



 
Lesskilningur 

Lestu textann og svaraðu spurningunum 

 

Róla  

 

Lóa og Ari róla. 

Lóa og Ari róla hratt. 

Lóa og Ari róla í skólanum. 

Ari og Lóa eru vinir. 

 

 

Höfundur: Bryndís Stefánsdóttir Mynd: Whimsy Clip 

Ari og Lóa? 

 spila 

 róla 

 syngja 

Ari og Lóa róla í? 

 sundi 

 baði 

 skólanum 

Ari og Lóa róla? 

 hratt 

 inni 

 hægt 



 

Lesskilningur 

Lestu textann og svaraðu spurningunum 

 

Sumar-dagurinn fyrsti 

 

Sumar-dagurinn fyrsti er alltaf á  

fimmtu-degi í lok apríl.  

Á sumar-daginn fyrsta er 

 frí í skólum og á flestum  

vinnu-stöðum. Í mörgum bæjum  

eru haldnar skrúð-göngur  

og fjölskyldu-hátíðir.  

Ef vetur og sumar frjósa saman er  

talað um að sumarið verði gott. 

 

Höfundur: Bryndís Stefánsdóttir Mynd: Whimsy Clips 

Á hvaða viku-degi er sumar-dagurinn 
fyrsti?  

 apríl 

 mánudegi 

 fimmtudegi 

Hvaða árstíð er þegar sumar-dagurinn 
fyrsti er? 

 haust 

 sumar 

 vor 

Ef vetur og sumar frjósa saman verður 

 ískalt 

 sumarið gott 

 vont veður 



Lesskilningur 

Lestu textann og svaraðu spurningunum 

( Y – Ý ) 

Yrsa og Ýmir 

 

Yrsa og Ýmir eru í 1. bekk.  

Þau eru að læra að lesa. 

Yrsa les orðin kýr og mýs. 

Ýmir les orðin ýsa, yddari og yfir.  

Yrsa og Ýmir búa til sögu úr orðunum.  

Einu sinni voru mýs, kýr og ýsa sem 

voru að leika sér saman. Þau fóru að leika sér í yfir.  

Þau áttu ekki bolta og notuðu yddara í staðin fyrir bolta. 

 

Hvað heita krakkarnir? 

 Yrsa og Már 

 Ýmir og Yrsa 

 Már og Lóa 

Hvað eru þau að læra? 

 reikna 

 lita 

 lesa 

Hvaða dýr eru í sögunni? 

 kýr, kisa og mús  

 ýsa, mýs og kýr 

 mýs, ljón og köttur 

Í hvaða leik fara dýrin? 

 skot-bolta 

 pókó 

 yfir 

Teiknaðu dýrin 

Höfundur: Bryndís Stefánsdóttir 



( H – Ö – N ) 

Önd 

 

Það var einu sinni önd. 

Það var einu sinni önd sem fór út í lönd. 

Öndin fór á sólar-strönd.  

Hún fann þar blóm-vönd og arm-bönd. 

En önd hefur ekki hönd til að hafa arm-bönd.   

Öndin keypti þá axla-bönd með rönd 

 og sveif svo inn í drauma-lönd. 

 

Höfundur: Bryndís Stefánsdóttir Myndir: Pink Cat Studio 

Leyniverkefni: orðið önd er að fela sig.  

Hvað finnur þú það oft? ________ 

 

Lesskilningur 

Lestu textann og svaraðu spurningunum 

Sagan er um? 

 arm-bönd 

 önd 

 axla-bönd 

Öndin fór? 

 heim til mömmu 

 á sand-strönd 

 á sólar-strönd 

Öndin keypti? 

 blóm-vönd 

 axla-bönd 

 arm- bönd 



 
Lesskilningur 

Lestu textann og svaraðu spurningunum 

 

Ari og Vala 

 

Ari og Vala eru vinir. 

Ari á bíl og Vala á líka bíl. 

Vala á grænan bíl. 

Ari á gulan bíl. 

Ari og Vala leika sér með 

bílana úti. Það er gaman.  

 

 

Höfundur: Bryndís Stefánsdóttir Mynd: Pink Cat Studio 

Ari og Vala eiga? 

 hesta 

 bíla 

 bolta 

Hvernig eru bílarnir á litinn? 

 blár og rauður 

 gulur og blár 

 grænn og gulur 

Ari og Vala leika með bílana? 

 úti 

 inni 

 upp á þaki 
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