1. Raðaðu saman spurningum og svörum.
Pair questions and answers together.
2. Lestu spurningarnar og réttu svörin. Þú getur líka æft þig með öðrum. Annar les
spurningarnar og hinn svarar.
Read the questions and the right answers aloud. You can also practice with
someone else. One reads the questions and the other the answers.
3. Notaðu bara spurningarnar. Dragðu spurningu og reyndu að svara henni með
eigin orðum.
Use just the questions. Pick some question and try to answer it with your own
words.
4. Dragðu spurningu og svaraðu með eigin orðum. Skrifaðu svörin niður.
Draw a question. Answer it with your own words and write the answers in your
book.
Gangi þér vel !
Good luck !

Hvað er í matinn í dag?

Hann er blár.

Hvaða dagur var í gær?

Ég á heima á Akureyri.

Hvað segir þú gott í dag?

Hann heitir desember.

Hvað heitir afkvæmi kindar?

Ég er frá Sýrlandi.

Hvernig er grasið á litinn?

Það var miðvikudagur í gær.

Hvar átt þú heima?

Á eftir vetri kemur vor.

Með hverju borðum við súpu?

Þetta er rós.

Hvað heitir fyrsti dagur
vikunnar?
Hvað heitir síðasti mánuður
ársins?

Það er þorskur.
Hún er inni í ísskáp.

Hvað ert þú að lesa?

Það heitir lamb.

Hvaðan ert þú?

Ég er með 10 fingur.

Hvaða árstíð kemur eftir vetri?

Hann heitir sunnudagur.

Hvar er mjólkin?

Í rúminu mínu.

Hvernig eru augun í þér á litinn?

Ég segi allt gott.

Hvaða blóm er þetta?

Það er grænt.

Hvað ert þú með marga fingur?

Við borðum súpu með skeið.

Hvernig er himinninn á litinn?

Þau eru brún.

Hvar sefur þú?

Ég er að lesa blað.

Hvar er bókin?

Ég ætla á fótboltaæfingu.

Hvað ætlar þú að gera eftir skóla
í dag?
Hvað ert þú með á nefinu ef þú
sérð illa?
Í hverju er gott að vera í
rigningu?
Hvað er klukkan?

Hún er í hillunni.

Hvað er hollt að borða?

Ég er með gleraugu.

Það er gott að vera í stígvélum.
Hún er fimmtán mínútur yfir eitt.
Það er hollt að borða ávexti.

