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Paraðu saman rétta mynd og setningu með tölum 
 

                                   
 
_______   _______                       _______                _______ 
 

                                             
 
_______               _______        _______        _______ 

             
_______                    _______                     _______                            _______ 
 
 

1. Þetta er sirkill 
 
2. Hún er að hugsa 
 

3. Hún sefur 

4. Hún er að borða 5. Þetta er nesti 
6. Hann er að tala í   
síma 

7. Hún er að tala við 
strák 

 
8. Þetta er klukka 
 

9. Þetta er vasatölva 

10. Hann er að synda 11. Þetta eru skæri  12. Þetta er pensill 
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Paraðu saman rétta mynd og setningu með tölum 
 

                   
 
 
    _______            _______ _______                _______ 
 
 

                   
 
_______               _______        _______        _______ 
 
 

        
 
_______            _______                   _______                                  _______ 
 
 

1. Þetta er heftari 
2. Þetta er 
pennaveski 

3. Þetta er strokleður 

4.  Þetta er penni 5. Þetta er yddari 6.  Þetta er stílabók 

7. Þetta eru trélitir 
8. Þetta er 
pennaveski 

9. Þetta er skólataska 

10. Hún er að lita 11. Hann er að hlusta 12. Hann er að klippa  
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Paraðu saman rétta mynd og setningu með tölum 

                                        
 
_______   _______                       _______                _______ 
 

                             
                                        
_______               _______        _______        _______ 

                 
 
_______                    _______                     _______                            _______ 
 

1. Hún er að klæða sig 
 
2. Hann er að teikna 
 

3. Þetta er stelpa 

4. Hún er að lesa í bók 5. Þetta er strákur 
6. Þau sitja í sófa og 
horfa á sjónvarp 

7. Hún er að sauma 
 
8. Þetta er bók 
 

9. Þetta er reglustika 

10. Hún er að tala í 
síma 

11. Þetta er mappa  12. Þetta er blað 
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Paraðu saman rétta mynd og setningu með tölum 
 
 
 

                                              
 
_______   _______                       _______                _______ 
 
 
 
 

                                                              
 
 
     _______               _______        _______        _______  
 
 
 

                                                 
 
     _______                    _______                     _______                            _______ 
 
 

1. Þetta er grænn 
 
2. Þetta er rauður 
 

3. Þetta er bolur 

4. Þetta er íþróttataska 5. Þetta er litahringur 6. Þetta er bleikur 

7. Þetta er handklæði 
 
8. Þetta eru skór 
 

9. Þetta eru stuttbuxur 

10. Þetta er svartur 11. Þetta er gulur 
 12. Þetta er  
     appelsínugulur 
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Paraðu saman rétta mynd og setningu með tölum 
 

                                 
 
_______               _______                  _______                 _______                 _______  
 

                                                 
 
 _______  _______             _______                _______                   _______ 
                        

                                               
 
_______                          _______                         _______                    _______ 

                             
                    
    _______                                        _______                                  _______ 
 

1. Þetta er stofa 
 

2. Þetta eru vettlingar 3. Þetta eru húfa og 
trefill. 

4. Þetta er úlpa. 5. Þetta eru buxur. 
 

6. Þetta er sófi 

7. Þetta er afi. 8. Þetta eru skór. 
 

9. Þetta er fjölskylda 

10. Þetta er 
eldhúsborð. 

11. Þetta er eldavél. 12. Þetta eru sokkar. 

13. Þetta er ísskápur. 14. Þetta er eldhús. 15. Þetta er peysa. 
 

16. Þetta er pils 17. Þetta er jakki. 
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 Paraðu saman rétta mynd og setningu með tölum 
 
 
 

               
 
_______                                      _______                _______ 
 

                             
 
     _______                            _______                      _______                      

                 
     _______                             _______                    _______                _______   
                                            

1. Þetta er borð 

 
2. Börn að borða í 
matsal 
 

3. Þetta er sturta 

4. Þetta er á skrifstofu 5. Þetta er hilla 6. Þetta er nemandi 

7. Kennari og 
nemandi 

 
8. Þetta er skólastofa 
 

9. Þetta er ljós 

10. Þau eru í íþróttum    
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Paraðu saman rétta mynd og setningu með tölum 
 
 
 
                                               

                                        
_______   _______                    _______                 _______ 
                                                              

                    
     _______               _______            _______          _______  
 
                                                                                                                   

                          
     _______                                  _______               _______                  _______ 
 
 

1. Þetta er sundlaug                                                     
 2. Hann er að lesa 
bók 
 

3. Hún er að dansa  

 
4. Þetta er tafla 
 

5. Hann er að hjóla 6. Þetta er fótbolti 

8. Þetta er gluggi  

 
8. Hann er að spila 
fótbolta 
 

9. Þetta er stóll 

10. Þetta er landakort 11. Tala saman  12. Þetta er hurð 
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Paraðu saman rétta mynd og setningu með tölum 
 

                                      

                          
 
   _______                     _______                                    _______ 
                                                          

   
 
          _______                    _______                                 _______                             

       
_______                      _______                                                         _______ 
 
 

1. Þau eru að spila á 
hljóðfæri 

2. Hún er að passa 
börn 

3. Hún er að sprauta 
hundinn  

4. Hún er á skíðum                                                   5. Hann er að elda 
mat. 
                  

6. Hann er að spila 
körfubolta. 

7. Hann er að hlusta á 
tónlist 
 

8. Hún er á skautum 
 
 

9. Þau eru í bíó 
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Paraðu saman rétta mynd og setningu með tölum 
                               

                           
_______                              _______                       _______                _______  
 

                          
 
 _______       _______                    _______                          _______      
 

                           
   _______                         _______                          _______                           _______ 
 

                                
      _______                                         _______                                   _______ 
 

 
1. Þetta er grænmeti 
 

2. Þetta er appelsína 3. Þetta er tómatur 

 
4. Þetta er gulrót 
 

 
5. Þetta er paprika 
 

6.  Þetta er agúrka 

7. Þetta er brauð 
 
8. Þetta er jógúrt 

 
9. Þetta er banani 

10. Þetta er smjör 11. Þetta er epli 12. Þetta er mjólk 

13. Þetta er ostur 14. Þetta er pera 15. Þetta eru ávextir 

   

 


