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Skrýtið kvöld hjá Gunnari 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Bls.  3 - 11 

1. Hver var kominn upp í rúm?  

2. Hvað var Gunnar að gera?  

3. Hver kom inn til Gunnars?  

4. Hvað sögðu mamma og pabbi?  

5. Má Gunnar lesa?  

6. Hvað gerði mamma?  

7. Hvað er á morgun?  

8. Var Gunnar fljótur að sofna?  

9. Hvað voru mamma og pabbi að gera?  Þau.......... 

10. Hvað heyrðu þau allt í einu?  

11. Hver hætti að mála?  

12. Hverjum brá mikið?  

13. Hvað sletti pabbi á mömmu?  

14. Hvernig var mamma?  

15. Hver var með rautt nef? 

16. Hvert flýttu mamma og pabbi sér?  

kvöld-evening ________________ sofa-sleep______________ 

segja (sögðu)-say ____________gera (gerði)-do ___________

breiða (breiddi)-spread ___________fljótur- quick __________ 

mála-paint ________________stofa-sleep ________________

læti-noise ______________bregða (brá) startle ____________ 

syngja (söng)-sing_____________sletta-splash  ___________ 

litur(lit)-color_________________nef-nose ________________

trúður-clown______________standa (stóð)-stand___________ 
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17. Hvar stóð Gunnar?  
18. Hvað gerði Gunnar?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bls. 12 - 17 

19. Hverjir voru hissa?  

20.  Hvað verða pabbi og mamma að gera?  

21. Hvernig var Gunnar?  

22. Hvern var að dreyma?  

23. Hvað var Gunnar að dreyma?  

24. Hvað gerði pabbi?  Hann..................... 

25.  Hver hringdi dyrabjöllunni?  

26.  Hvar átti gamla konan heima?  

27.  Hvað spurði gamla konan?  

hissa-surprised _______________ áður-before_____________ 

vekja (vaknaðu)-wake_________________________ 

verða (verðum)-must _________________________ 

lokaður (lokuð)-closed ________________________ 

stuð-mood _____________vita (vissu)-know ______________ 

dreyma-dream ______________söngvari -singer___________ 

fjöldi (fjölda)-mass __________pota (potaði)-poke___________

dyrabjalla (dyrabjöllu)-doorbell__________________________

vitlaus-stupit_____________ __horfa (horfði)-look __________ 
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Bls. 18 - 24 
28.  Hver var reið?  

29.  Hvað gat gamla konan ekki?  

30.  Hvað eiga pabbi og mamma að gera svo gamla konan geti 

sofið? 

31.  Hver á að vakna strax?  

32.  Hvað vill gamla konan gera svo að Gunnar vakni? 

33.  Úr hverju gusaði gamla konan vatni?  

34.  Hvað gerði Gunnar þegar hann hætti að syngja?  

35.  Hvað sagði mamma við gömlu konuna?  

36.  Hvert fór gamla konan?  

37.  Hvar urðu tennurnar eftir?  

sofa(sofið)-sleep __________reiður(reið)-angry_____________

hætta-stop ______________ gusa-gush __________________

vatn(vatni)-water_____________glas-glass _______________ 

hneigja(hneigði)-bow ______________ ráð-advice _________

feginn-pleased _____________hátta-undress _____________ 

tönn(tennur)-tooth ____________koddi-pillow_____________ 

strax-at once ____________________ 


