
Í skólanum

Hvað varst þú að gera?

 

 

 

 

 

 

 

Hvað varst þú að gera?
    Ég var að skrifa.

Hvað varst þú að gera?
  Ég var að _______.

Hvað varst þú að gera?
  Ég var að _______.

Hvað _________að gera?
  Ég var að _______.

Hvað _________að gera?
    Ég var að _______.

____________að gera?

  Ég var að _______.
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____________að gera?

  Ég var að _______.



 

 

 

 

 

 

 

 

____varst þú _____?
 Ég _____________.

Hvað _____________?
Ég  _____________.
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____varst þú _____?
 Ég _____________.

Hvað _____________?
Ég  _____________.

Hvað _____________?
Ég  _____________.

Hvað _____________?
Ég  _____________.

Hvað _____________?
Ég  _____________.

Hvað _____________?
Ég  _____________.
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________________?

    Ég _______________.

________________?

    Ég _______________.

________________?

    Ég _______________.

________________?

    Ég _______________.

Hvað ______________?

    ________________.

Hvað ______________?

    ________________.

Hvað ______________?

    ________________.

______________að gera?

    ________________.

_____________að gera?

    ________________.



 

 

 

Varst þú að skrifa?
Já, ég var að_______.

Varst þú að skrifa?
Nei, ég var ekki að skrifa. 
Ég var að _______.

Varst  þú að reikna?
Já, _____________.
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Varst þú að teikna?
Já, ég ___________.

Varst þú að reikna?
Nei, ég var ekki að reikna. 
Ég var að _______.

Varst þú að teikna?
Nei, ég var ekki _____. 
Ég var að _______.



 

 

Varst þú að læra?
Já, _____________.

Varst______________?
Já, _______________ .

_________________?
Nei, ___ var ekki________.                        
Ég _______________.  
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_________________?
Já, _______________ .

_________________?
Nei, ég _____________.                         
Ég _______________. 

_________________?
Nei, ___________ að___.                      
Ég _______________. 

___þú____________?
______ ekki ________.                        
Ég _______________. 



 

 

 

 

 

 

Varst þú að borða?
Nei, ég var að______.

______________?
Já, ég ___________.

___________ að lesa?
______ ekki _______.           
Ég var að _______.
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______________?
Já, ég ___________.

___________ að spyrja?
______ ekki _______.           
Ég var að _______.

___________ að spyrja?
______ ekki _______.           
Ég var að _______.



 

 

 

 

 

______________?
Nei, ____________.  
Ég_____________.

Hvað ______________?
    Ég_______________.
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______________?
Nei, ____________.  
Ég_____________.

Hvað ______________?
    _________________.

Hvað ______________?
    _________________.




