
Í dag er:
mánudagur     þriðjudagur    miðvikudagur   fimmtudagur  

 föstudagur

 

Skrifaðu tölustafina frá 1 - 10.
 

______ ______ ______ ______ ______ 
 

______ ______ ______ ______ ______ 

Skrifaðu nafnið þitt 
 

_______________________________________

 

Teldu fingurna og skrifaðu réttan tölustaf

_____ _____ _____

Skrifaðu tugina frá 10 - 100.
 

______ ______ ______ ______ ______ 
 

______ ______ ______ ______ ______ 
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Í dag er:
mánudagur     þriðjudagur    miðvikudagur   fimmtudagur  

 föstudagur

 

Skrifaðu tölustafina frá 11- 20.
 

______ ______ ______ ______ ______ 
 

______ ______ ______ ______ ______ 

Skrifaðu nafnið þitt 
 

_______________________________________

 

Teldu fingurna og skrifaðu réttan tölustaf

_____ _____ _____

Skrifaðu tugina frá 10 - 100.
 

______ ______ ______ ______ ______ 
 

______ ______ ______ ______ ______ 
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Í dag er:
mánudagur     þriðjudagur    miðvikudagur   fimmtudagur  

 föstudagur

 

Skrifaðu tölustafina frá 21 - 30.
 

______ ______ ______ ______ ______ 
 

______ ______ ______ ______ ______ 

Skrifaðu nafnið þitt 
 

_______________________________________

Skrifaðu 10-vinina.
 

______       ______
 

______       ______
 

______       ______
 

______       ______
 

______       ______
 

______       ______
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Í dag er:
mánudagur     þriðjudagur    miðvikudagur   fimmtudagur  

 föstudagur

 

Reiknaðu dæmin
 1 + 5 =  ____                                        5 + 3 = ____
 
 7 + 2 =  ____                                        4 + 3 = ____
 
 8 + 5 =  ____                                        6 + 2 = ____

 

Skrifaðu nafnið þitt 
 

_______________________________________

Teldu kubbana og skrifaðu réttan tölustaf

Skrifaðu dagsetninguna í dag
dagur - mánuður - ár 

 
______________________ 

 

_____ _____ _____
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Í dag er:
mánudagur     þriðjudagur    miðvikudagur   fimmtudagur  

 föstudagur

Skrifaðu nafnið þitt 
 

_______________________________________

Skrifaðu dagsetninguna í dag
dagur - mánuður - ár 

 
______________________ 

 
 

Gerðu hring utan um árstíðina sem er núna.
 

vetur           sumar          vor         haust 
 

Hvað er klukkan?
 
 
 

________ ________ ________
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Í dag er:
mánudagur     þriðjudagur    miðvikudagur   fimmtudagur  

 föstudagur

Skrifaðu nafnið þitt 
 

_______________________________________

Kláraðu mynstrið 

_____      _____      _____  

Gerðu strik undir hringinn.
Litaðu þríhyrninginn grænan.

Gerðu hring utan um ferninginn.
 
 
 

Teldu deplana á teningunum og skrifaðu réttan fjölda

_____ _____ _____ 
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Í dag er:
mánudagur     þriðjudagur    miðvikudagur   fimmtudagur  

 föstudagur

Skrifaðu nafnið þitt 
 

_______________________________________

Skrifaðu dagsetninguna í dag
dagur - mánuður - ár 

 
______________________ 

 
 

Reiknaðu dæmin.
          5 - 2 = ____                                       3 - 1 = ____
 
          7 - 4 = ____                                       9 - 3 = ____
 
          8 - 5 = ____                                       6 - 5 = ____
 
 

 
Teldu krónurnar og skrifaðu réttan fjölda.

 
 

________ ________ ________
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Í dag er:
mánudagur     þriðjudagur    miðvikudagur   fimmtudagur  

 föstudagur

Skrifaðu nafnið þitt 
 

_______________________________________

Skrifaðu rétta upphæð
 
 

Skrifaðu töluna sem kemur á undan og á eftir
 

_____ 53 _____
 

_____ 38 _____
 

_____ 76 _____
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