
Andrea Niclasen Stórá  2005 Móttökudeild Breiðholtsskóla 
 

 1

Kolur í leikskóla 
 

Bls. 2  Ósköp ætlar _____ að _________ lengi í dag, Kolur ______, sagði 

mamma, þegar _______ vakti hann óvenju snemma morguns. Svo 

__________ hún: Í _______ er merkisdagur. Í dag átt þú að byrja í 

_______________ . Þú verður að flýta ______ á fætur. 

 

Bls. 5  Kolur _____ alveg sáttur við að þetta væri merkisdagur. En ________ 

var ekki eins ánægður með að ________ í leikskóla. Þá færi hann að heiman 

frá mömmu _________ . Og  þá gæti hann ekki leikið _______ að fallegustu 

og skemmtilegustu leikföngunum __________ . Ég vil ekki fara í 

leikskóla,sagði Kolur. _____ vil vera heima hjá ______ , mamma. En mamma 

sagði að nú væri ________ orðinn stór hvolpur og stórir __________ gengju í 

skóla. 

 

Bls. 6  Kolur þvoði sér og burstaði tennurnar. Hann vonaði að 

______________ gleymdi að tala meira um skólann. Hann sagði: í dag ætla 

_____ að teikna stóra litmynd. Nei, ___________ mamma. Í dag ferð þú í 

leikskólann. Kolur klæddi _____ . Hann kom með kubbana ________ inn í 

eldhúsið. Í dag ætla ég að byggja stóran kastala úr kubbunum mínum, sagði 

________ . Nei, sagði mamma. Í dag ferð ____ í ___________________ . 

 

Bls 8  Kolur ___________ morgunmatinn sinn. Þá sagði hann: Í dag ætla ég 

að ________ mér að litla rauða bílnum ___________ . Nei, sagði mamma. 

___ dag ferð þú ____ leikskólann. 

 

Bls. 9  Og Kolur og mamma ________ í skólann. 

 

Bls. 10 Í skólanum var mesti fjöldi ___________ . Borðin og ___________ 

voru alveg mátuleg fyrir hunda. 

 

Bls. 11  Þar voru líka mörg _____ margvísleg leikföng sem hvolpum þykir 

gaman að __________ sér að. 
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Bls. 12  Í skólanum var sérstök bókastofa og ______ sérstök teiknistofa. Á 

veggjunum héngu __________ sem hvolparnir höfðu ____________ og 

___________ . 

 

Bls. 15  Í einu horninu var leikrými með húsgögnum, ____________ og alvöru 

leirtaui. _____________ sem þarna voru að leik ________ í skrýtnum fötum 

með ___________ og __________ og þóttust vera fullorðnir. 

 

Bls. 16  Tveir hvolpar höfðu lagt langa járnbrautarteina á gólfið. _______ settu 

hvor sína ______ á teinana og stundum rákust ______ saman með braki og 

brestum. Þá ________________ þeir. 

 

Mamma ___________ Kol ______ , kvaddi og skildi hann eftir hjá 

______________. Þá fór Kolur að __________. 

 

Bls. 21  Kennarinn spurði Kol hvort hann langaði að __________ með litum. 

____ , hvíslaði Kolur. Og svo teiknaði _______ mynd með ___________ . Þá 

spurði kennarinn hann hvort hann ____________ að ___________ kastala úr 

kubbum. Já, _________ Kolur. Og svo reisti hann ____________ úr kubbum. 

 

Bls. 22  Þá spurði kennarinn hann hvort hann langaði til ____ leika _____ að 

litlum rauðum ______ . Já, svaraði ____________ . Og hann ______ sér lengi 

að litla __________ bílnum. Þá var tími til að fara _______ . Kolur kvaddi 

______________ . Mamma beið hans fyrir utan skóladyrnar. Hann hljóp beint 

í fang __________ . 

 

Bls. 24  Í dag ____________ ég með litum, sagði Kolur. Í dag ____________ 

ég kastala úr kubbum og í dag ______ ég mér að litlum rauðum bíl. Já, sagði 

mamma _______ . Og í dag byrjaðir ____ í leikskólanum. Þar verður 

__________ að vera og margt að læra. 

 

Tengdu saman orð og mynd! 
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Að sofa     

 

Að þvo sér     

 

Að bursta tennur    

 

Að teikna     

 

Að klæða sig     

 

Að byggja     

 

Að borða     

 

Að keyra bíl     

 

 


