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lesa     

Mynd  nr. 1. 

 
Á myndinni er borg.   

Þar eru götur og hús.   

Þar er skóli.   

Þar er veitingahús.  Þar fáum við að borða. 

Þar er bókasafn.  Þar fáum við bækur. 

Þar er leikskóli.  Hann er fyrir litla krakka. 

Þar er skóbúð.  Þar kaupir maður skó. 

Þar er matvöruverslun.  Þar kaupum við mat. 

Þar er banki.  Þar fáum við pening. 

Þar er fatabúð.  Þar kaupum við föt. 

Þar er dótabúð.  Þar kaupir maður dót. 

Þar er kaffihús.  Þar fáum við kaffi og kökur. 

Þar er sjúkrahús.  Það er fyrir fólk sem er veikt. 

Þar er háskóli.  Hann er fyrir fullorðið fólk. 

Þar er íþróttahús.  Þar fer maður í íþróttir. 

Þar er kvikmyndahús.  Það heitir líka bíó.  Þar sjáum við bíó-myndir. 

Þar er sundlaug.  Þar fer maður í sund og líka í sturtu. 

Þarna er tannlæknir.  Hann lagar tennur. 
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Í borg eru mörg hús:  

 

   

Þar er veitingahús.   

Þar fáum við að ..............................................   skó 

Þar er bókasafn.  

Þar fáum við ...................................................   krakka 

Þar er leikskóli.   

Hann er fyrir litla .............................................   borða 

Þar er skóbúð.  

Þar kaupir maður ............................................   bækur 

 

 

Þar er matvöruverslun.   

Þar kaupum við ...............................................   mat 

Þar er banki.   

Þar fáum við ....................................................   dót 

Þar er fatabúð.   

Þar kaupum við ................................................   pening 

Þar er dótabúð.   

Þar kaupir maður ..............................................  föt 

Þarna er kaffihús.   

Þar fáum við ......................... og .......................  kaffi og kökur 

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                                                                       Anna Guðrún Júlíusdóttir og Sigríður Ólafsdóttir 2008 
 

 
  Évlí – 20 borg   7 
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Þar er sjúkrahús.   

Það er fyrir ................................... sem er veikt.  fólk 

 

Þar er háskóli.   

Hann er fyrir ......................................... fólk.   fullorðið 

  

Þar er íþróttahús.   

Þar fer ....................................... í íþróttir.    

         bíó 

Þarna er kvikmyndahús.   

Það heitir líka ....................................................   

 

Þar sjáum við .....................................................  bíómyndir 

  

                                   

Þarna er sundlaug.   

Þar fer maður í ..................... og líka í ...................  sund 

 
Þarna er tannlæknir.                                                        sturtu 

 

Hann lagar .......................................................   tennur 
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Mynd 2 – Árekstur á krossgötum 

 
 

1.          ljósastaur 

2.          horn 
3.          lögreglustöð 

4.          löggubíll 

5.          árekstur 
6.          leigubíll 

7.          fólksbíll 
8.          sjúkrabíll 

9.          vörubíll 

10. strætókort 
11. bensínstöð 

12. bensíndæla 

13. lítið hús 
14. mótorhjól 

15. gangstétt 
16. umferðarljós 

17.         Háteigsskóli 

     18.        labba inn í strætó 
     19.        labba út úr strætó   
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Mynd 2 – Árekstur á krossgötum 
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3. 

fyrsti bíll 
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 annar bíll   
 annan bíl  

þriðji bíll 
þriðja bíl  

      
            1.   
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                          3. 
  fyrsta hús 
   fyrsta hús  

  annað hús 
  annað hús  

  þriðja hús 
  þriðja hús  
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  árekstur !  

leigubíll 
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PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                                                                       Anna Guðrún Júlíusdóttir og Sigríður Ólafsdóttir 2008 
 

 
  Évlí – 20 borg   11 

lesa    
       

    

 

 

 

 
     skýrsla 
     skýrslu  

     sjúkrabíll 
     sjúkrabíl   

sjúkrahús 
sjúkrahús  

                     

 

 
 

vörubíll 
vörubíl  

strætókort 
strætókort  

skiptimiði 
skiptimiða   

 
                

 

 

bensínstöð 
bensínstöð !  

 bensín 
 bensín  

bensíndæla 
bensíndælu  

     

 

              

 

 

peningaseðill 
peningaseðil  

löggubíll 
löggubíl  

 bílastæði 
 bílastæði  

              
 

     

              

                 
 
 

  strætómiði 
strætómiða  

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                                                                       Anna Guðrún Júlíusdóttir og Sigríður Ólafsdóttir 2008 
 

 
  Évlí – 20 borg   12 

lesa   skrifa  

 

 

   

     

 

     ljósastaur 
     ljósastaur  

     horn 
     h   lögreglustöð 

l  

 
   1. 

       
                 2. 

 
                        3. 

fyrsta gata  
f  önnur gata 

a                 !  þriðja gata 
þ   

     
            1. 

 
              2.      

3. 

fyrsti bíll 
f  

 annar bíll   
 a  þriðji bíll 

þ  

      
            1.   

                   2. 
 

                          3. 
  fyrsta hús 
   f    annað hús 

  a  
  þriðja hús 
  þ  

 

  

        

 

  árekstur 
  á  leigubíll 

l  fólksbíll 
f  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                                                                       Anna Guðrún Júlíusdóttir og Sigríður Ólafsdóttir 2008 
 

 
  Évlí – 20 borg   13 

lesa   skrifa  

       

    

 

 

 

 
     skýrsla 
     s       sjúkrabíll 

     s   sjúkrahús 
s  

                     

 

 
vörubíll 
v  strætókort 

s  skiptimiði 
s   

 
                

 

 

bensínstöð 
b   bensín 

 b  bensíndæla 
b  

     

 

              

 

 

peningaseðill 
p  löggubíll 

l   bílastæði 
 b  

               

  strætómiði 
s   

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                                                                       Anna Guðrún Júlíusdóttir og Sigríður Ólafsdóttir 2008 
 

 
  Évlí – 20 borg   14 

lesa   skrifa  

 
 

 

 

   

     

 

       horn 
     horn     

 
   1. 

       
                 2. 

 
                        3. 

  !     

     
            1. 

 
              2.      

3. 

       

      
            1.   

                   2. 
 

                          3. 

        
   

 

 

  

        

 

   
      

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                                                                       Anna Guðrún Júlíusdóttir og Sigríður Ólafsdóttir 2008 
 

 
  Évlí – 20 borg   15 

lesa    skrifa       
 

       

    

 

 

 

 
      
        

     

                               
 

       

 
                

 

 

       

     

 

              

 

 

   
    

              
 

   
 

             

                 
 
 

      

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                                                                       Anna Guðrún Júlíusdóttir og Sigríður Ólafsdóttir 2008 
 

 
  Évlí – 20 borg   16 

 

skrifa   kross X       
 nemandi krossar við rétt kyn orðsins 

 

      

    ljósastaur 
    ljósastaur 

   

    kaffihús 
    kaffihús 

   

    háskóli 
    háskóla 

                      
     

     sundlaug 
     sundlaug 

   

     leigubíll 
     leigubíl 

   

     árekstur 
     árekstur 

   

     bensín 
     bensín 

 
  

     teikning 
     teikningu 

   

     strætómiði 
     strætómiða 

   

     bensínstöð 
     bensínstöð 

   

     lögreglustöð 
     lögreglustöð 

 X  

     sjúkrahús 
     sjúkrahús 

   

     vörubíll 
     vörubíl 

   

     horn 
     horn    

   

     hús 
     hús 
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Mynd 3 – Árekstur á krossgötum 

Skrifaðu númer á mynd 3 bls 17: 

Hvar er......   ? 
 

1. ljósastaur 

2. horn 
3. lögreglustöð 

4. löggubíll 
5. árekstur 

6. leigubíll 

7. fólksbíll 
8. sjúkrabíll 

9.  vörubíll 
10. strætókort 

11. bensínstöð 

12. bensíndæla 
13. lítið hús 

14. mótorhjól 

15 . gangstétt 
16. umferðarljós 

17. Háteigsskóli 
     18. labba inn í strætó 

     19. labba út úr strætó 
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          lesa   lita                                                 

1     

 

 

labba inn í strætó 

lítið hús 

rekast á bíl 

2               

 

 

umferðarljós 

ljósastaur horni 

liggja á gangstétt 

                 

                                                                             

3    

 

 

umferðarljós 

ljósastaur 

spyrja til vegar 

4      

 

 

rekast á bíl 

labba út úr strætó 

bíða eftir strætó 

         

   
5   

 

 

kaupa strætókort 

biðja um skiptimiða 

kaupa bensín 

   
6   

 

 

bíða eftir strætó 

bensínstöð 

árekstur 
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           lesa   lita        
 

              
7                                          

 

kaupa strætókort 
 

vörubíll 

bensínstöð 

 

                                

        
8 

 

 

kaupa bensín 

fara inn í strætó 

árekstur 

9     

 

 

löggubíll 

kaupa strætókort 

fara út úr strætó 

         

10             

 

 

rekast á umferðarljós 

vörubíll 

kaupa strætókort 

                                                

 11       

 

 

löggubíll 

strætó 

bensínstöð 

           
12        

 
 

hjóla yfir gangbraut 

labba yfir gangbraut 

labba á gangstétt 
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Að spyrja til vegar. 

 

Sérðu konu með derhúfu og strák?  Þau standa þarna á gangstéttinni, 

fyrir framan lítið hús.  Á horninu er götuljós.  

 

Strákurinn talar við konuna, hann er að spyrja til vegar:   

“ Hvar er lögreglustöðin? “  spyr strákurinn.     

 

Konan:  “ Þú beygir 1. (fyrstu) götu til vinstri, þar er lögreglustöðin hinum 

megin á götunni, þannig að þú átt að fara yfir gangbraut.  

 

Það er 2. (annað) húsið frá horninu. 
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Árekstur fyrir framan Háteigsskóla. 

 

En æ, æ, þarna rétt hjá þeim, fyrir framan Háteigsskóla, er árekstur.  

Leigubíll og fólksbíll hafa rekist á.  Fólksbíllinn hefur líka rekist á 

umferðarljós, það liggur á götunni.  Ljósin á bílunum hafa brotnað og 

hornin á bílunum hafa skemmst; vinstra hornið á fólksbílnum og hægra 

hornið á leigubílnum.   

 

Fyrir aftan fólksbílinn er lögreglubíll.  Lögga er að labba út úr 

lögreglubílnum.  Löggan þarf að taka skýrslu vegna árekstursins. 

 

Fyrir aftan leigubílinn er sjúkrabíll.  Vonandi þarf enginn að fara á 

sjúkrahús.  Vonandi er enginn meiddur. 

 

Tvær stelpur eru að koma úr Háteigsskóla.  Þær segja bless, bless.  Ein 

stelpa er að fara inn í skólann.  Hún er með skólatösku á bakinu. 
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Umferð í borg. 

 

Fyrir framan lögreglustöðina er stór vörubíll.  Þú mátt lita hann rauðan. 

 

Það þarf líka að lita umferðaljósin.  Eitt ljósið er rautt, eitt er gult og eitt er 

grænt.   

Götuljósin eru bara gul.  Það má lita þau líka. 

 

Strætó stendur við strætóstoppistöð.  Stelpa er að labba inn í strætó og 

strákur er að labba út úr strætó.  

 

Stelpan sem er að labba inn í strætó ætlar að kaupa strætókort.  Hún er 

með pening.   

 

Stelpan sem er á undan henni vill bara fá skiptimiða:  “má ég fá 

skiptimiða?” segir hún við strætóbílstjórann. 

 

“Gjörðu svo vel” segir strætóbílstjórinn. 

 

Þarna á horninu, hinum megin, til hægri, er bensínstöð Olís.  Þar er 

maður að fara út úr vörubíl.  Hann ætlar að kaupa bensín. 

 

Hjá bensíndælunni stendur mótorhjól.   

Hvað sjáum við meira á myndinni? 

 

Jú, þarna er stelpa á hjóli.  Hún er að hjóla yfir gangbraut.  Og strákur er 

að labba yfir gangbraut.  Er hann kannski að syngja? 
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Að spyrja til vegar. 
 

Sérðu konu með derhúfu og ...............?              strák 

Þau standa þarna á gangstéttinni,              horninu 

við götuljós á ................................... 

 

Strákurinn talar við .....................:               annað 

“ Hvar er lögreglustöðin? spyr strákurinn.                fyrstu 

Konan:  “ Þú beygir 1. ................... götu til vinstri,           konuna 

þar er lögreglustöðin hinum megin á götunni,  

þannig að þú átt að fara yfir gangbraut.  

Það er 2. ............................. húsið frá horninu. 

 

En æ, æ, þarna rétt hjá þeim,             umferðarljós 

fyrir framan Háteigsskóla, er ..............................    hornin 

Leigubíll og ............................. hafa rekist á.             ljósin 

Fólksbíllinn hefur líka rekist á ................................,           árekstur 

það liggur á götunni.                 hægra 

......................... á bílunum hafa brotnað    hornið 

og .............................   á bílunum hafa skemmst;   fólksbíll 

vinstra ........................... á fólksbílnum  

og .............................. hornið á leigubílnum.   
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Árekstur fyrir framan Háteigsskóla . 

 

Fyrir aftan fólksbílinn er ...................................            lögga   

........................... er að labba út úr lögreglubílnum.            skýrslu  

Löggan þarf að taka .......................vegna árekstursins.             lögreglubíll 

Fyrir aftan leigubílinn er .............................              sjúkrabíll 

Vonandi þarf enginn að fara á ............................                     sjúkrahús 

Vonandi er enginn meiddur. 

 

Tvær stelpur eru að koma úr Háteigsskóla.           bless  

Þær segja bless, ........................                     skólatösku 

Ein stelpa er að fara inn í ....................                    skólann 

Hún er með ........................... á bakinu. 

 

Fyrir framan lögreglustöðina er stór ...................           líka 

Þú mátt .................... hann rauðan.          grænt 

Það þarf líka að lita umferðaljósin.           vörubíll 

Eitt ljósið er rautt, eitt er ........ og eitt er ..............         gult 

Götuljósin eru bara gul.             lita 

Það má lita þau líka. 
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Umferð í borg. 

 

Strætó stendur við ...........................................   út  

Stelpa er að ...................... inn í strætó                    strætóstoppistöð 

og strákur er að labba................. úr strætó.   labba  

Stelpan sem er að labba ............. í strætó    pening 

ætlar að ..................... strætókort.             kaupa 

Hún er með ............................      inn  

Stelpan sem er á undan henni  

vill bara fá skiptimiða:            strætóbílstjórann 

“má ég fá ................................?”                  skiptimiða 

segir hún við ....................................        gjörðu svo vel 

“................................” segir strætóbílstjórinn. 
 

 

Þarna á horninu, hinum megin, til hægri,        bensín 

er ............................ Olís.                    bensínstöð 

Þar er maður að labba út úr .......................         vörubíl 

Hann ætlar að kaupa ............................                bensíndælunni 

Hjá ................................ stendur mótorhjól.   

 

Hvað ...................... við meira á myndinni?       hjóli 

Jú, þarna er stelpa á ........................          sjáum 

Hún er að hjóla yfir ..............................                  gangbraut 

Og strákur er að labba ...................... gangbraut.        yfir 

Er hann kannski að syngja? 
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