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Hvað ert þú að gera?

Hvað ert þú að gera?
    Ég er að skrifa.

Hvað ert þú að gera?
    Ég _______________.

Hvað ert þú að gera?

Hvað ert þú að gera?

Hvað ert þú að gera?

Hvað ert þú að gera?

Hvað ert þú að gera?
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    Ég _______________.

    Ég _______________.

    Ég _______________.

    Ég _______________.

    Ég _______________.



 

 

 

 

 

 

Hvað ____________?
 Ég _____________.

___ ert þú _____?
    Ég er að _______.

Hvað ert þú að gera?
___ er að _______.
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Hvað ____________?
 Ég _____________.

Hvað ____________?
 Ég _____________.

Hvað ____________?
 Ég _____________.

Hvað ____________?
 Ég _____________.

___ ert þú _____?
    Ég er að _______.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvað ert þú að gera?
    Ég er að _______.
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Hvað ____________?
 Ég _____________.

Hvað ert þú að gera?
___ er að _______.

Hvað ert þú að gera?
___ er að _______.

Hvað ____________?
 Ég _____________.

Hvað ____________?
 Ég _____________.

Hvað ert þú að gera?
___ er að _______.

Hvað ert þú að gera?
___ er að _______.

Hvað ____________?
 Ég _____________.



 

 

 

Ert þú að skrifa?
Já, ég er að_______.

Ert þú að______?
Já, ég er að_______.

Ert þú ____________?
Nei, ég er ekki _________.    
Ég er að _______.

_____________?
Já, ________.

_______________?
Nei, _____ekki ______.    
Ég er að _______. 
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_______________?
Nei, _____ekki ______.    
Ég er að _______.



 

 

_____________?
_______ekki________. 
________________. 
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_____________?
Já, ________.

_____________?
Já, ________.

_____________?
_____________.

_____________?
_______ekki________. 
________________.

_____________?
_______ekki________. 
________________.

_____________?
_______ekki________. 
________________.
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________________
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________________
________________
________________
 
________________
________________
________________
 

________________
________________
________________
 

________________
________________
________________
 

________________
________________
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Ég er að loka. 

Ég er ekki að lemja!

Já, ég er að faðma. 

Ert þú að hlæja? 

Ég er ekki að gráta.




