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3Ljósritun óheimil!

Krossaðu yfir þær fullyrðingar sem eiga ekki við um þig.

Icelandic.

Iceland.

I can sit 
on a chair.



4 Ljósritun óheimil!

Lestu textann og litaðu.



Lestu textann og litaðu myndina.
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Lestu textann og teiknaðu svo  
eða litaðu.

Ljósritun óheimil!6



7Ljósritun óheimil!



8 Ljósritun óheimil!

Fylltu út krossgátuna.
Orðin eru í kassanum.



9Ljósritun óheimil!

Lestu spurningarnar.
Svaraðu með Yes eða No.



10 Ljósritun óheimil!

Dragðu hring utan um setninguna sem á við myndina.



11Ljósritun óheimil!



12 Ljósritun óheimil!

Flettu upp á orðalistanum aftast í bókinni.
Skrifaðu íslensku þýðinguna á orðunum í reitina.

read

walk

L

R



13Ljósritun óheimil!

Dragðu línu utan um orðin.
Þau standa ýmist lóðrétt eða lárétt.



14 Ljósritun óheimil!

Hvað sérðu á myndinni?
Dragðu hring utan um orðin  
sem þú sérð mynd af.



15Ljósritun óheimil!



16 Ljósritun óheimil!

Skoðaðu myndina og lestu um skólalóðina.
Merktu við það sem er satt.



17Ljósritun óheimil!



18 Ljósritun óheimil!

Krossaðu yfir talblöðrurnar sem eiga ekki við um myndirnar.



19Ljósritun óheimil!



20 Ljósritun óheimil!

Dragðu línu utan um það sem þú getur gert.

Dragðu línu utan um það sem þú getur gert.



21Ljósritun óheimil!

Strikaðu yfir það sem kafarinn getur ekki gert í kafi.



22 Ljósritun óheimil!

Leystu krossgátuna.

synda
vatn

mjólk



23Ljósritun óheimil!

Dragðu línu utan um setninguna sem á við myndina.



24 Ljósritun óheimil!

Lestu spurningarnar.
Svaraðu með Yes eða No.



25Ljósritun óheimil!

Lestu textann.
Teiknaðu og litaðu svo myndina.



26 Ljósritun óheimil!

Krossaðu yfir talblöðrurnar sem eiga ekki við um myndirnar.



27Ljósritun óheimil!



28 Ljósritun óheimil!

Lestu textann.



29Ljósritun óheimil!

Lestu spurningarnar.
Skrifaðu svörin í reitina.



30 Ljósritun óheimil!

Dragðu hring utan um myndina sem passar best við lýsinguna.
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Orðskýringar
Ensk-íslenskur orðalisti

maur

fugl
koma með
bursti; bursta
naut

heitir, kallast
stóll
kaldur, kalt
litur; lita
kýr
skríða, hlykkjast

kafari
teikna
aka, keyra

finna
fiskur; fiska (veiða)
fljúga
fyrir framan

hár
heyra
pylsa

hoppa, stökkva

við skulum
varaðu þig

api

nálægt
þurfa
net
núna

mála
mynd
bleikur
refsa
fjólublár
setja

lesa
þak
hlaupa

jólasveinn
bjargað
skólalóð
leita
skel
skór
syngja
sofa
brosa
snákur
nokkur
skófla
skeið
steinn
kafbátur
sælgæti, nammi
synda



32 Ljósritun óheimil!

borð
skott, rófa, hali
tala
kennari
það eru
það er
skipti
of (margir)
leikfang
tré
skjaldbaka

nota

ganga
vatn
hvað er
hver
gluggi
ormur, ánamaðkur

gulur

Íslensk-enskur orðalisti

A
api monkey

F
fiskur fish
fíll elephant
fugl bird

H
hestur horse
hundur do

K
krókódíll crocodile
köttur cat

M
maur ant
mjólk milk
mús

O
ormur, ánamaðkur worm

S
skel shell
skip ship
skjaldbaka turtle
synda swim

V
vatn water
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