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Til kenn ara og for eldra
Smábókaflokkurinn er ætlaður börnum sem eru að ná tökum á lestri en þurfa þjálfun. 
Sögurnar eru fjölbreyttar og skiptast í þyngdarflokka. Reynt er að höfða til ólíkra 
áhugasviða með texta sem er innihaldsríkur þrátt fyrir einfalda framsetningu.

Margvíslegt efni sem tengist smábókaflokknum má nálgast á vef Menntamálastofnunar 
(mms.is):

Lesum og skoðum orð – Smábækur. Gagnvirkur vefur þar sem velja má um 11 smá-
bækur og 6 mismunandi leiðir til að fást við texta bókanna. 

Smábókaskápurinn. Gagnvirkar rafbækur úr smábókaflokknum. Börnin geta ýmist 
lesið textann eða hlustað og á hverri blaðsíðu eru spurningar og verkefni.

Orðaleikir. Málfræðiverkefni úr vefjum sem fylgja nokkrum smábókum.

Íslenska á yngsta stigi – veftorg. Yfirlit yfir efni sem tengist smábókunum, kennslu-
hugmyndir, málfræðiyfirlit og verkefni til útprentunar.

Um ræð ur heima og í skól an um

Að sofna á kvöld in, svefn tími og venj ur. Hvað ger ir þú áður en þú ferð að sofa? Lestu? 
Les ein hver fyr ir þig? Hvern ig finnst þér best að sofna? Viltu hafa ljós ið slökkt eða 
kveikt? Hvenær ferðu að sofa?

Draum ar og svefn. Hvað dreymdi Gunn ar? Manst þú eft ir ein hverju skemmti legu/
hræði legu sem þig hef ur dreymt? Hef ur þú sung ið eða tal að upp úr svefni? 

Gervi tenn urn ar. Þekk ir þú ein hvern sem er með gervi tenn ur eins og gamla kon an? 
Hvers vegna ætli hún hafi misst sín ar eig in tenn ur? Hvern ig held ur þú að sé að vera 
með gervi tenn ur?

Orða leik ir

Sam heiti. Reyndu að finna orð sem merkja það sama og þessi orð: Sofa, syngja, vera, 
hissa, gusa, há vaði.

And heiti. Reyndu að finna orð sem hafa and stæða merk ingu við þessi orð: Sofa, 
vakna, lok uð, göm ul, há vaði, kvöld.

Búa til bók – Mynd vinnsla

Drauma bók in okk ar. Hvert barn anna býr til mynd sem sýn ir eitt hvað sem það hef ur 
dreymt og skrif ar texta við mynd ina eða fær hjálp til þess. Mynd irn ar eru svo bundnar 
sam an í eina bók.

Teikni mynda saga. Sag an hent ar vel til að búa til mynda sögu. At burða rás in er hlut uð 
nið ur og hvert barn eða hóp ur fær at burð til að teikna. Texta og upp hróp an ir má setja 
í tal blöðr ur. All ir þurfa að koma sér sam an um at riði eins og klæða burð og lita val svo 
sam hengi fá ist í mynd irn ar. Mynd irn ar eru svo sett ar á vegg í rétta röð og/eða búin til 
bók.
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Það var kom ið kvöld.

Gunn ar var kom inn
upp í rúm.

Hann var að fara að sofa.

Hver var kom inn upp í rúm?
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Mamma kom inn til Gunn ars.

– Góða nótt, Gunn ar minn,
sagði mamma.
– Góða nótt, Gunn ar minn,
sagði pabbi.

– Góða nótt, pabbi og mamma,
sagði Gunn ar.
Má ég lesa?

– Nei, sagði mamma
og breiddi yfir hann.
Það er skóli á morg un.

Gunn ar var fljót ur 
að sofna.

Hvað lang aði Gunn ar að gera?
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Það var mik ið að gera
hjá pabba og mömmu.

Þau voru að mála stof una.
Stof an var að verða
mjög fín.

Hvað voru pabbi og mamma að gera?
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Mamma og pabbi
mál uðu og mál uðu.

Allt í einu heyrðu þau mik il læti.
Þetta var Gunn ar.

Hvað heyrð ist allt í einu?
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– Hvað er þetta?
sagði mamma
og hætti að mála.
Er Gunn ar að syngja?

Pabba brá svo mik ið
að hann sletti rauð um lit
á nef ið á mömmu.

Mamma sagði: Æ, æ.

Hún var eins og trúð ur
með rautt nef.

Af hverju var mamma með rautt nef?
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Pabbi og mamma
litu hvort á ann að.

Svo flýttu þau sér 
inn til Gunn ars.

Hvert flýttu mamma og pabbi sér?
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Þá sáu þau að Gunn ar
stóð uppi í rúm inu sínu.
Hann var með lok uð aug un
og söng og söng.

Hvar stóð Gunn ar?
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Nú voru mamma
og pabbi hissa.
Þetta hafði Gunn ar 
ekki gert áður.

Hann stóð 
uppi í rúm inu 
og söng og söng.

Af hverju voru mamma og pabbi hissa?
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– Hvað eig um við að gera?
sagði mamma.

– Við verð um að vekja hann,
sagði pabbi.

– Gunn ar minn, sagði mamma.
Gunn ar minn,
vakn aðu, vakn aðu.

VAKNAÐUGUNNAR!

Hvað vildi pabbi gera?
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En Gunn ar vakn aði ekki.
Hann var með lok uð aug un
og söng og söng.

Það var stuð á Gunn ari.

Pabbi og mamma vissu ekki
að Gunn ar var að dreyma.

Hann var að dreyma
að hann væri söngv ari
og væri að syngja 
fyr ir fjölda manns.

Hvað var Gunn ar að dreyma?

15



Hvað áttu pabbi 
og mamma að gera?

Pabbi potaði í Gunn ar 
og sagði: Hættu að syngja,
Gunn ar minn.

En Gunn ar bara söng og söng.

Þá hringdi dyra bjall an.
Það var gamla kon an 
sem átti heima í hús inu.
Hún stóð þarna með tenn ur í glasi.

– Er allt að verða vit laust?
spurði gamla kon an. 
Hún horfði hissa 
á rauða nef ið á mömmu.

Hvað var í glas inu?
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– Ég get ekki sof ið, 
sagði gamla kon an reið. 
Hvaða há vaði er þetta?

– Æ, æ, þetta er 
bara hann Gunn ar.
Hann syng ur upp úr svefni.
Við vit um ekki 
hvað við eig um að gera.

Af hverju gat kon an ekki sof ið?
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– Þið verð ið að láta hann hætta
svo að ég geti sof ið,
sagði gamla kon an.
Hún var voða reið.

En Gunn ar stóð í rúm inu 
og söng og söng.

Af hverju var kon an reið?
19



– Vakn aðu nú, Gunn ar minn,
sagði mamma.
Pabbi kall aði:

–VAKNAÐUSTRAX,GUNNAR!

En Gunn ar söng og söng.

Hvað gátu mamma og pabbi gert?
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Gamla kon an sagði:
– Það verð ur að gusa vatni á Gunn ar
svo að hann vakni.

Svo gusaði hún úr glas inu sínu
á aum ingja Gunn ar.

Af hverju gusaði gamla kon an vatn inu?
21
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Þá hætti Gunn ar að syngja.
Hann hneigði sig
og lagð ist út af.

– Þetta var gott ráð, 
sagði mamma
við gömlu kon una.

Mik ið urðu mamma og pabbi feg in
þeg ar Gunn ar hætti að syngja.

Gamla kon an fór heim að sofa
með glas ið í hend inni.

Hvað gerð ist þeg ar vatni var gusað á Gunn ar?
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Nú voru mamma og pabbi far in að hátta
og gamla kon an svaf í rúmi sínu.

En tenn urn ar henn ar urðu eft ir 
á kodd an um hans Gunn ars. 

Hverju gleymdi gamla kon an?
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