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Lára

Sólin skín og Lára er úti að leika sér.

Allt í einu kemur hún auga á strák 

sem stendur á gangstéttinni.

Hann heldur á svörtum hvolpi í fanginu. 

- Hvað heitir þú? spyr Lára strákinn.

- Ég heiti Jakob.

Skyndilega tekur hvolpurinn á rás.

- Míó, Míó, kallar Jakob.

Míó hleypur í burtu og felur sig undir bíl. 

Þá kemur Jakob og teygir sig eftir honum. 

Míó geltir og Láru bregður.

- Þú þarft ekki að vera hrædd, segir Jakob.

Skamm! segir Jakob við Míó. 

- Mér brá bara svolítið, segir Lára og brosir.

Viltu vera vinur minn?

- Jahá, það vil ég, segir Jakob ánægður.



5

Hjólatúr

Jakob og Lára ákveða að hjóla.

Jakob sækir hjólið sitt niður í geymslu. 

Hann er smeykur því geymslan er svo  

dimm og drungaleg.

- Úfffff, andvarpar Jakob.

- Er ekki allt í lagi? kallar Lára.

- Jú, jú, kallar Jakob.

Hann vill ekki að Lára uppgötvi 

að hann sé myrkfælinn.

Þau hjóla um hverfið og sjá

einkennilegan mann 

pissa inn í runna.

Þau fara að skellihlæja.

- Það má ekki pissa á 

almannafæri, segir Lára ákveðin.
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Þjófur

Jakob og Lára hjóla um hverfið.

Skyndilega sjá þau mann á hlaupum 

með tösku í hendinni. 

- Þetta er ábyggilega þjófur, segir Lára.

- Heldur þú það? spyr Jakob hissa.

- Já, ég er alveg viss, svarar Lára. 

Hann er svo flóttalegur.

- Við skulum elta hann, segir Jakob.

Lára og Jakob elta manninn og sjá hann 

skjótast inn í húsasund.

- Nei sjáðu, þarna kemur lögga!

- Sáuð þið nokkuð mann á hlaupum?

spyr lögreglumaðurinn.

Þau gátu sagt honum hvert maðurinn fór.

Lögreglan náði að handsama manninn.
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Búðarferð

Daginn eftir fer Lára út í búð fyrir mömmu.

Þá sér hún mynd af sér og Jakobi í Dagblaðinu. 

Í blaðinu stendur að þau séu hetjur. 

„Lögreglan náði að handsama þjóf 

með hjálp Jakobs og Láru“.

Lára fyllist stolti þegar hún les þetta. 

Hún hleypur rakleitt til Jakobs 

og sýnir honum fréttina í blaðinu.

- Vá, við erum fræg! hrópar Jakob grobbinn.

Ég ætla að verða lögga þegar ég er orðinn stór.

Þá get ég handtekið bófa og ræningja, 

segir Jakob. Svo ætla ég að þjálfa Míó og

gera hann að lögguhundi.

- Það er góð hugmynd, segir Lára.

Ég ætla að verða dýralæknir og lækna öll dýr.
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Verkefni

Settu X í réttan kassa

S – satt

ó – ósatt

S Ó

Míó felur sig

Lára er inni

Jakob geltir

Jakob á kisu

Láru bregður

Það er rigning úti

Tengdu við rétt orð

Dýrið hans Jakobs er hundur 

 hvolpur

 hestur

Dýrið hans Jakobs geltir

 mjálmar

 gaggar
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Ljúktu við setningarnar

1. Hjólið hans Jakobs er í 

__________________________.

2. Jakob er _____________ því geymslan er 

_________ og drungaleg.

3. Lára má ekki vita að Jakob er

___________________________________________.

4. Það má ekki pissa inn í 

___________________________________________.

Settu setningarnar í rétta tímaröð    

með því að merkja 1, 2, 3, 4.

  Lára og Jakob elta manninn

  Lögreglan handsamar manninn

  Lára og Jakob sjá mann á hlaupum

  Maður skýst inn í húsasund
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Glúmur

Lára á grænan og hvítan páfagauk í búri.

Páfagaukurinn heitir Glúmur og er mjög slyngur.

Glúmur skrækir oft hátt og svo er hann líka sóði.

Dag einn tekst Glúmi að sleppa úr búrinu sínu.

- Æji, hvar getur hann verið? hugsar Lára.

Hún er áhyggjufull og hringir í Jakob. 

Hann hleypur undir eins til Láru og hjálpar henni 

að leita að Glúmi. 

Þau leita í öllum krókum og kimum.

Allt í einu finna þau Glúm undir rúmi.

- Glúmur þó! segir Lára. 

 Þú gerðir mig svo hrædda.

- Óþekki páfagaukur, segir Jakob. 

 



Blúbbs!
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Amma kemur í heimsókn

Í dag ætlar Amma Dísa að koma í heimsókn.

- Það er best ég leiki við Glúm á meðan ég 

 bíð eftir ömmu, hugsar Lára með sér.

Allt í einu heyrist  Ding dong!
- Þetta er áreiðanlega amma Dísa, hugsar Lára.  

Hún heyrir mömmu opna hurðina fyrir ömmu Dísu. 

Þær fara inn í eldhús og fá sér kaffi.

Skyndilega flýgur Glúmur inn í eldhús.

Hann sest á kollinn á ömmu Dísu og

dritar í hárið á henni.

Lára hlær en ömmu Dísu finnst þetta ekki fyndið.

- Hann Glúmur er dóni, segir amma Dísa.

 Hann kann enga mannasiði.

- Amma, Glúmur er sko fugl 

 og kann bara fuglasiði, segir Lára.
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Ylfa kastar

Í dag er Lára spennt því Ylfa, hryssan hans pabba, 

er komin að því að kasta.

- Ég hlakka svo til, segir Lára við mömmu, 

 ég get ekki beðið eftir að folaldið fæðist.

- Þú verður að sýna biðlund Lára mín, 

 segir mamma.

Allt í einu birtist pabbi brosandi út að eyrum.

- Ylfa er búin að kasta, segir pabbi glaður.

 Það er komin falleg hryssa.

Pabbi, mamma og Lára fara út í haga 

að skoða folaldið. 

- Þú mátt eiga folaldið Lára mín, segir pabbi.

Lára knúsar pabba sinn.

- Þú ert besti pabbi í öllum 

 heiminum, segir Lára.

- Hvað ætlarðu að láta 

 hryssuna þína heita?

 spyr mamma.

- Hún á að heita Perla,      

 segir Lára stolt.
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Perla

Daginn eftir fara Jakob og Lára að skoða Perlu. 

Þau taka með sér brauð til að gefa Ylfu að borða.

- Rosalega er Perla falleg, segir Jakob.

- Já, það finnst mér líka, svarar Lára glöð.

Perla er jörp á litinn með doppu á milli augnanna.

Doppan er eins og perla í laginu. 

- Ylfa mín, folaldið þitt heitir Perla,

 segir Lára við Ylfu. Ég skal passa hana vel.

- Vilja hestar bara vatn og hey? spyr Jakob.

- Já, en stundum fá þeir brauð og

 það þykir þeim gott, svarar Lára.

- Ojj, ekki vildi ég vera hestur, segir Jakob. 

 Ég myndi ábyggilega deyja ef ég 

 fengi bara hey og vatn.

- Jakob, stundum ertu svo fyndinn, segir Lára og  

 skellir upp úr.



Uggandi

Snjall

Hlæja

Þolinmóð

Allt í einu
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Verkefni

Rifjið upp söguna um Glúm og ljúkið við   

setningarnar

Lára á ________________________________ páfagauk.

Hann heitir _____________________________________.

Dag einn ______________________Glúmur úr búrinu sínu.

Þau leita í öllum _______________og ________________.

Þú ert svo ______________________________ segir Lára.

Finndu samheiti orðanna og tengdu við rétt fuglabúr

Biðlund

Skyndilega

Slyngur

Skella upp úr

Áhyggjufull
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Finndu orð sem hafa sömu merkingu

slyngur

skrækja

drita

áreiðanlega

skyndilega

biðlund

hryssa

stoltur



16

Lára tekur til 

Í herberginu hennar Láru er allt á rúi og stúi.

Það sést ekki í gólfið fyrir drasli.

- Nú er kominn tími til að taka til,

 hugsar Lára með sér.

Mamma hennar segir að herbergið sé 

eins og svínastía en það finnst Láru ekki.

- Mér finnst bara ágætt að geyma hlutina

 þar sem ég sé þá alltaf.

Lára finnur hringinn sem amma gaf henni.

Hún finnur líka bílinn hans Jakobs.

- Frábært! Nú get ég sett hringinn á

 fingurinn og farið með bílinn til Jakobs,

 segir hún við sjálfa sig.

Lára vonar að Jakob verði glaður og 

flýtir sér til hans. 

Hún getur verið rösk þegar hún vill.
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Kappakstursbíll

Lára ákveður að fara undireins 

til Jakobs með bílinn. 

- Ég vona að Jakob verði ánægður.

Hún bankar fast á hurðina hjá honum 

því hún er svo spennt.

- Gettu hvað ég er með fyrir aftan bak?

- Ég veit það ekki, segir Jakob.

- Ég er með bílinn sem þú týndir um daginn.

- Vá, ertu ekki að grínast? segir Jakob. 

 Þetta er uppáhalds bíllinn minn! 

 Þetta er sko Ferrari sem keppir í Formúlunni. 

 Ég held með Ferrari liðinu í Formúlunni 

 og pabbi minn líka.

Jakob er afar glaður að fá bílinn 

sinn, því pabbi hans í Póllandi 

gaf honum hann í afmælisgjöf.

Næsta vor ætla Jakob og 

pabbi hans að fara til 

Mónakó og horfa á 

Formúlu 1 keppnina.



lú, lú, lú.
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Vinurinn

Jakob og Lára leika sér nokkra stund 

með bílana hans Jakobs inni í herbergi. 

- Veistu hvað Lára, ég á ósýnilegan vin.

 Þegar mér leiðist þá hugsa ég um hann 

 og þá kemur hann til mín.

- Í alvörunni? segir Lára furðu lostin.

Þegar Lára og Jakob eru búin að leika í 

dágóða stund röltir Lára heim á leið.

Á leiðinni hugsar hún um hversu

gaman væri að eignast ósýnilegan vin.

- Þá hef ég alltaf einhvern til að leika við 

 þegar ég er einmana.

Hún gengur fram hjá gömlum kofa.

Hurðin er dottin af og margar rúður brotnar.

Allt í einu heyrir hún 

- Hvaða hljóð skyldi þetta vera? hugsar Lára

 Ætli það sé köttur inni í kofanum?



lú, lú, lú.
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 Gosi

Eftir stutta stund heyrist aftur, 

Á kofanum er lítill gluggi sem er opinn.

Lára lítur inn og sér tvö fjólublá augu

gægjast upp úr málningardollu.

- Hver ert þú? spyr Lára undrandi á svip.

Upp stekkur agnarlítill strákur

sem segist heita Gosi geimálfur.

- Viltu vera vinur minn? spyr Lára.

- Hvort ég vil, svarar Gosi.

Lára setur geimálfinn í vasann og röltir heim.

Þegar hún er komin heim hringir hún í Jakob 

og segir honum frá Gosa.

- Þú mátt ekki segja neinum frá, segir Lára.

- Auðvitað ekki, þú veist að 

 góðir vinir geta treyst  

 hvor öðrum, segir Jakob.
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 Verkefni

Hvað heldur þú að gerist næst í sögunni um 

Gosa og Láru ?
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Teiknaðu og litaðu íslenska og pólska fánann

Pólski fáninn

Íslenski fáninn



22

Ferðalag

Það er glaða sólskin og pabbi og mamma Láru 

ákveða að fara í ferðalag. 

Lára hjálpar mömmu að pakka niður hlýjum fötum.

- Mundu eftir sundfötunum, segir mamma.

- Já auðvitað, svarar Lára.

Pabbi festir tjaldvagninn við bílinn. 

Hann setur líka sængur og kodda inn í bíl.

- Eruð þið tilbúnar? kallar pabbi.

Mamma og Lára svara játandi í kór. 

Svo fara þær út til pabba með

fangið fullt af mat og farangri.

- Ég hlakka svo til, segir Lára og iðar í skinninu. 

 Hvert ætlum við? 

- Við ætlum að keyra hringveginn áleiðis norður,  

 segir pabbi. Hringvegurinn er vegurinn 

 í kringum Ísland.

- Vá, það verður gaman að sjá allt Ísland, segir  

 Lára.
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Útilega

Pabbi stöðvar bílinn í fallegum dal. 

Þar ætla þau að tjalda. 

Á meðan pabbi og mamma tjalda skoðar Lára sig um.

Hún sér breiður af litskrúðugum blómum.

Lára tínir blóm í fallegan vönd og gefur mömmu sinni.

- Mikið eru þetta falleg blóm, segir mamma   

 og kyssir Láru fyrir.

Þegar þau eru búin að tjalda 

setja þau farangurinn inn í tjaldið.

Lára kemur með sængurnar og koddana.

Allt í einu finnur Lára grilllykt.

Pabbi er byrjaður að grilla kvöldmatinn.

- Umm, grillaðar pylsur, segir Lára.

 Ég fæ bara vatn í munninn!

Eftir matinn grilla pabbi og Lára sykurpúða.

Lára hámar í sig svo marga sykurpúða 

að hún fær magapínu.



Blúbbs!
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Fótabað

Morguninn eftir vaknar Lára í steikjandi sól og hita.

Hún vekur pabba sinn og mömmu sem sofa vært.

- Þið verðið að koma á fætur, kallar Lára.

 Annars missum við af deginum.

- Já, já, stynur pabbi þreyttur.

Mamma og pabbi staulast á fætur.

Pabbi nær í vatn út í læk á meðan 

mamma útbýr morgunmat.

Þegar Lára er búin að borða fer hún í gönguferð.

Hún kemur auga á lítinn læk.

- Það er best að fara í fótabað 

 og losna við táfýluna, hugsar Lára.

Hún fer úr sokkunum og rekur tærnar

varlega ofan í vatnið.

- Ahh, dálítið kalt, hugsar Lára með sér og   

 tiplar á steinunum.

Allt í einu dettur hún á bossann ofan í lækinn.
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Heimferð

Í dag halda Lára, pabbi og mamma heim á leið. 

Það er búið að vera mjög gaman í ferðalaginu. 

Þau eru búin að heimsækja Snæfellsnes,  

Akureyri og Mývatn. 

- Það verður gott að koma heim og hitta Glúm og  

 Jakob, segir Lára við pabba sinn og mömmu.

- Já Lára mín, heima er best, segir mamma.

Þegar þau keyra eftir þjóðveginum heyrist allt í einu 

mikill hvellur. 

Pabbi stöðvar bílinn til að athuga málið.

- Er ekki allt í lagi? spyr Lára.

- Jú jú, það er bara sprungið, 

 svarar pabbi.

Lára og mamma fara út úr bílnum   

meðan pabbi skiptir um dekk.

- Þetta er frábært. 

 Nýtt ævintýri á hverjum degi, 

 segir Lára við pabba sinn og mömmu.

- Ég ætla að skrifa um ferðalagið    

 í dagbókina mína.
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 Verkefni 

Útskýrðu hugtökin með eigin orðum

Iða í skinninu

Staulast á fætur

Koma auga á

Svara í kór

Vera áhyggjufullur
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Endurskrifaðu eina af sögunum með þínum orðum
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Boðskort

Jakob er ánægður þegar hann sér

að Lára er komin heim.

Hann hjólar rakleitt til hennar með kort í hendinni.

- Hérna er boðskort til þín.

- Afmælisboð! Koma margir krakkar? spyr Lára.

- Ekkert svo margir, þú veist að ég þekki bara 

 Dóra og þig, svarar Jakob.

- Það er miklu skemmtilegra ef

 það koma margir krakkar, segir Lára.

Þau búa til mörg boðskort og bjóða 

hóp af krökkum í afmælið.

- Þetta verður frábært afmæli.

 Nú færðu sko marga pakka Jakob,

 segir Lára sannfærandi.

Jakob ljómar af tilhlökkun.
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Afmælisveisla

Afmælið hans Jakobs er í dag. Hann er átta ára.

Lára bíður spennt eftir að klukkan verði þrjú

því þá byrjar afmælisveislan.

Þegar klukkan slær þrjú rýkur Lára 

af stað áleiðis til Jakobs.

Hún er með pakka í hendinni.

- Til hamingju með afmælið, segir Lára.

- Takk fyrir, svarar Jakob feiminn.

Jakob er mjög ánægður með tölvuleikinn frá Láru.

Hann langaði einmitt svo mikið í þennan leik.

Eftir skamma stund er stór hópur

af krökkum mættur í afmælið.

- Allir þessir krakkar! Hvaðan koma þeir?

 spyr mamma Jakobs og dæsir.

- Við Jakob buðum þeim, svarar Lára kotroskin. 



Pænng!
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Trúður

Þegar krakkarnir eru búnir að borða og syngja 

afmælissönginn heyrast miklar drunur.

Allt í einu birtist stór trúður með blöðrur í hendi.

- Á ekki einhver afmæli hér? spyr trúðurinn.

- Jú, jú, Jakob á afmæli! hrópa krakkarnir.

Trúðurinn er svakalega fyndinn.

Hann er með gult hár, rautt nef og

í köflóttum buxum.

Allt í einu ropar trúðurinn svo hátt 

að amma hans Jakobs fær hellu fyrir eyrun. 

- Úbbs, fyrirgefið, aðeins of mikill djús...

 segir trúðurinn og hlær dátt.

- Þetta er argasti dónaskapur, segir amma reið.

- Nú skuluð þið fara út að leika, segir mamma.

Trúðurinn fer út í leiki með krökkunum.

Hann sprautar á þá vatni og sprengir 

allar blöðrurnar.

 



Ding dong!
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Tölvuleikur

Jakob og Dóri eru að spila tölvuleikinn frá Láru.

- Við verðum að vinna þetta borð! æpir Dóri.

- Jesssssss, við erum að vinna, segir Jakob.

Allt í einu heyrist í dyrabjöllunni.

Lára stendur fyrir utan.

- Viljið þið leika strákar? spyr Lára.

- Við erum reyndar að spila tölvuleik, segir Jakob. 

Lára verður pínu leið en vill ekki láta Jakob sjá það.

- Ég geri þá bara eitthvað annað í staðinn, 

 hugsar Lára með sér.

Þegar Jakob sér Láru labba eina heim fær hann

samviskubit. Hann hleypur á eftir henni.

- Lára! Fyrirgefðu, segir Jakob.

 Við viljum alveg vera með þér. 

- Auðvitað fyrirgef ég þér, þú ert vinur minn.
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Verkefni 

Svaraðu spurningunum úr sögunni Afmælisveislan.  

Reyndu að svara í heilum setningum.

Eftir hverju er Lára að bíða?

Hvenær byrjar afmælisveislan hans Jakobs?

Hvað er í pakkanum frá Láru?

Af hverju var mamma Jakobs hissa?



33

Teiknaðu réttan svip á andlitin og svaraðu  

spurningunum. Reyndu að svara í heilum setningum.

Hvernig heldur þú að Láru hafi liðið þegar Jakob vildi 

ekki leika við hana?

Hvernig líður þér þegar þú ert skilinn útundan?

  

Hvernig líður þér þegar þú skilur vin þinn útundan?
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Teiknaðu boðskort fyrir afmælið þitt



Kennsluleiðbeiningar

Áður en bókin er lesin

          

          

 lykilhugtökin.

             

 vekja forvitni.

Á meðan bókin er lesin

          

 lestrinum stendur og reyna að sjá fyrir sér það sem þeir eru að lesa.

        

            

 tengslum við sögurnar.

Einstaklingsverkefni

    

        

 gerist og hvaða sögupersónur koma við sögu.

          

           

 og trúðsins.

          

 kafla í bókina.

          

Niðurstaða

        

      

       

 mismunandi fjölskyldumynstur).
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Bókin fjallar um Láru og Jakob og ævintýri þeirra.

 

Lestrarbókin er ætluð börnum sem eru að læra að lesa. 

Með henni fylgja lesskilningsverkefni til að auka málskilning 

og orðaforða.

 

 

Höfundar bókarinnar eru Margrét Kristjánsdóttir og 

Tinna Ósk Björnsdóttir.

Björk Snorradóttir myndskreytti.

Vinir
standa saman


