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Hvað heitir lestrarbókin þín?
Hún heitir
__________________________________________________
Hvað er bókin margar blaðsíður?
Hún er ____________________________________________________

Hvaða mynd finnst þér fallegust í bókinni?
_________________________________________________________
Á hvaða blaðsíðu er mynd af afmælisboði hjá Völu?
________________________________________________________

Teiknaðu mynd af afmælisgjöfum

Blaðsíða 4 – 5

Vala er með ________________ hár og ______________ augu
en ég er með __________________ hár og _________________ augu.

Vala á heima í _______________________ húsi með _____________
þaki en ég á heima í _______________________________ húsi
með ____________________________ þaki.

þorp

borg

bær

Hvað þessu er stærst (þorp – borg – bær)?

Hvað er minnst? ________________________________________

Árstíðir: vetur – sumar – vor - haust

Hvaða árstíð heldur þú að sé á myndinni? ________________________

Hvaða árstíð fínnst þér skemmtilegust (best)? _____________________

Blaðsíða 6 – 7

Við húsið hjá Völu vaxa _________________ og __________________
Horfðu á myndina á blaðsíðu 7 í bókinni.
Settu s (satt) eða ó (ósatt) á strikin:
Vala á sandkassa _____
Vala á rólu _____
Vala á hest _____

Vala er í sundi _____
Vala er að róla _____
Vala er að hjálpa pabba _____

Pabbi smíðar kassa-bíl _____l
Pabbi smíðar kofa _____
Pabbi smíðar dúkku-hús _____
Hvað er pabbi að gera á myndinni? ____________________________

_________________________________________________________
Er Vala í buxum? ____________ hún er í _____________________

Blaðsíða 8 – 9

Lestu blaðsíðu 8 og skrifaðu niður öll orð sem byrja á s:
__________________________________________________________
Hvað skrifaðir þú mörg orð? __________________________________
Hvað á Vala í búinu sínu? _____________________________________
__________________________________________________________
Hvað saumaði mamma handa Völu? ____________________________

Hvað er á myndinni?

_________________________

_________________________________

Hvað finnst þér gott að drekka?

__________________________________________________________

Blaðsíða 10 – 11
Hvað heitir vinur hennar Völu? _________________________________
Hvernig leika Óli og Vala sér? _________________________________
_________________________________________________________
Sérðu einhver dýr á blaðsíðu 11? ______________________________
Gerðu strik á milli orðanna sem ríma:
Vala

sóli

kaka

rata

Óli

baka

fata

tala

Teiknaðu mynd af kökunni hans Óla:

Blaðsíða 12 - 13
Hvaða dýr á Óli? _________________________
Hvert er uppáhalds-dýrið þitt? __________________________________
Hvaða dýr vill kisa éta? _______________________________________
Skrifaðu S eða Ó:


Kisa er minni en mús _____

 Kisa sér vel í myrkri _____
 Kisa mjálmar _____
 Kisa eignast hvolpa _____

Tengdu saman:
Kisumamma

högni

Kisupabbi

kettlingur

Kisubarn

læða

Hver situr á girðingunni á bls. 13?
_____________________________________
Tengdu í myndina:
Skott
veiðihár

Blaðsíða 14 – 15

Hvað heitir afkvæmi kattarins?
_____________________________________
Hvað heitir afkvæmi hundsins?

Afkvæmi kindarinnar heitir ____________________________________

Hvað gefur Vala Gosa að lepja? ________________________________
Veist þú um eitthvað sem er búið til úr mjólkinni? ___________________
__________________________________________________________
Skiptu í hollt og óhollt:
Mjólk – kaffi – fiskur – ís – gos – kjöt – súkkulaði – sykur – ostur – epli

hollt

óhollt

Blaðsíða 16 – 17
Hvað móta Vala og Óli úr leir?
_________________________________________________________
Af hverju eru Vala og Óli inni í dag?
________________________________________________________
Hvað gerir þú þegar það rignir?
________________________________________________________
Settu orðin á réttan stað:
Snjór – hiti – rigning – jól – 17. júní – kuldi – sleði – frost – blóm skautar – tjald – skíði – myrkur – útilega – sólbað – stuttbuxur.
sumar

vetur

Blaðsíða 18 – 19
Hvað heita krakkarnir sem Vala og Óli hitta á bryggjunni?
__________________________________________________________
Hvaða fisk borðar þú oftast?
____________________________________

Þekkir þú fleiri fiska? __________________

_____________________________________
Hvað eru margir krakkar á myndinni á bls. 19?
______________________
Á hvað er kisa að horfa? ______________________________________
Teiknaðu 5 litla fiska, þrjá stóra fiska, tvær skeljar og einn
kolkrabba í fiskabúrið:

Blaðsíða 20 – 21

Hver gefur krökkunum fisk? ___________________________________
Hvað heitir báturinn hans Jóa? ________________________________
Jói er sjómaður. Reyndu að finna nöfn á fleiri atvinnugreinum (það sem
fólk vinnur):
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Hvað starfar (vinnur) mamma þín eða pabbi?
_________________________________________________________
Hvað langar þig til að vinna við?
_________________________________________________________

Tengdu orðin við myndirnar:
kokkur – kennari – málari – smiður

Blaðsíða 22 – 23
Hvað er mamma að gera?
__________________________________________________________
Hvað er Vala að gera? _______________________________________
Hvenær átt þú afmæli? ______________________________________
Hvaða árstíð er á afmælisdeginum þínum? _______________________

Hvað heitir fyrsti mánuður ársins? ______________________________
Í hvaða mánuði eru jólin? _____________________________________
Myndin mín:

Blaðsíða 24 – 25

Gerðu strik á milli orða með líka merkingu:

pakki

terta

kátur

böggull

kaka

boð

veisla

glaður

Horfðu á myndina á blaðsíðu 25.
Hvað eru margir krakkar í afmælinu? ____________________________
Skrifaður s eða ó á línurnar.
Kjóllinn hennar mömmu er:
köflóttur _______
röndóttur _______
rósóttur ________
doppóttur ______
Teiknaðu konu í röndóttum kjól og strák í köflóttum buxum:

Blaðsíða 26 – 27
Hvar býr amma? ___________________________________________
Hvað heitir höfuðborg Íslands? ________________________________
Vala tínir bláber. Hvað er hægt að búa til úr bláberjum? ____________
_________________________________________________________
Hvaða árstíð er þegar við förum í berjamó?
_________________________________________________________

Hvaða ber þekkir þú?
_______________________________________________________
Finndu rímorð:
borg

T_______________ O_________________ S__________

dós

l_______________

aka

________________ ________________

r________________ fj___________
____________

Blaðsíða 28 – 29

Vala fær að vera eina viku hjá ömmu. Hvað eru það margir dagar?
_________________________________________________________
Hvað heitir fyrsti dagur vikunnar?
_________________________________________________________
Hvað heitir síðasti dagur vikunnar?
_________________________________________________________
Hvaða dagur vikunnar finnst þér skemmtilegastur?
________________________________________________________
Horfðu á myndina á blaðsíðu 29. Hvernig eru bílarnir á litinn?
________________________________________________________
Teiknaðu mynd af litlu húsi og stórri blokk.
Á milli þeirra er stórt tré og á himninum eru tvö ský.

Blaðsíða 30 – 31
Vala og amma eru á kaffi-húsi. Hvað sjá þær út um gluggann?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Hvað sérð þú út um gluggann á herberginu þínu?
__________________________________________________________
Kaffið hennar ömmu kostar 200 krónur og ísinn hennar Völu kostar 150
krónur. Hvað þarf amma að borga? _____________________________
Maðurinn við næsta borð er að lesa blað. Hvaða blöð þekkir þú?
__________________________________________________________
Hvað langar þig til að fá þér á kaffihúsi?
_________________________________________________________

Blaðsíða 32 – 33

Gerðu strik á milli orðanna sem hafa
líka merkingu:
búð

gott

vola

versla

sælgæti

verslun

kaupa

skæla

Hvað er uppáhalds maturinn þinn?
_________________________________________________________
Finndu andheiti (sem þýða alveg öfugt) við orðin:
óþægur _________________________________
stór ___________________________________
kaupa _________________________________
feitur _________________________________
hvítur _________________________________
dapur __________________________________

Blaðsíða 34 – 35
Hvaða ávexti þekkir þú? ______________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Hvaða grænmeti þekkir þú? ___________________________________
_________________________________________________________
Horfðu á myndina á blaðsíðu 35. Hvað er klukkan? _________________
Teiknaðu disk. Á honum er fiskur, ein gulrót og 3 kartöflur. Fyrir ofan
diskinn er skeið. Vinstra megin við diskinn er gaffall og hægra megin er
hnífur.

Blaðsíða 36 - 37
Lóa og Vala eru báðar 7 ára. Hve gamlar eru þær samtals?__________
Hvar á Lóa heima? _________________________________________

Hvert fara stelpurnar? _______________________________________
Í sundi eru stelpur í ________________________________________
Strákarnir eru í ____________________________________________
Skrifaðu rétt nöfn við myndirnar:

____________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________________

Blaðsíða 38 – 39

Vala er að fara heim aftur. Hvernig fer hún? Merktu X við rétt svar:
Með skipi ________
Með bíl ________
Með járn-brautar-lest ________
Með flugvél ________
Hvaða farartæki er ekki til á Íslandi? _____________________________
Hefur þú komið í flugvél? _____________________________________
Hvert flaugstu? ____________________________________________
Hvert langar þig mest til að fara? ______________________________

Glæsilegt hjá
þér!
Bókin er búin!

