
Ég er góður í fótbolta  

og fimleikum. 

Ég er góður í 

körfubolta. 





Ég er góður í handbolta. 
Ég er fyndinn. 

Ég er góður í LEGO. 
Ég hleyp hratt. 

Ég er skemmtilegur. 
 



Ég er góður í LEGO. 
Ég er góður að hlaupa. 

Ég er góður í Minecraft. 



JÓHANN  

Ég er góður í handbolta. 

Ég er góður í tölvum. 

Ég er góður á skautum. 

Ég er góður í legói. 



HÚBERT 

Ég er góður á skautum. 

Éger góður í tölvum. 

Ég er góður í handbolta. 

Ég er góður í lego. 

 

 



Ég er góður í stærðfræði. 
Ég er góður í fótbolta. 

Ég er góður í gólfi. 



Ég er góður í dansi. 
Ég er góður að syngja. 

Ég er góður í Minecraft. 



Ég er góð í fótbolta. 

Ég er góð vinkona. 

Ég er góð í frjálsum. 

Ég er góð að teikna og lita. 

Ég er góð í Sprota. 

 



Ég er góð í  sundi. 
Ég er góð í fótbolta. 

Ég er góð í fimleikum. 



Ég  er góð í krossfit. 
Ég er  góð í ballet. 
Ég er góð að lesa. 

Ég er góð að læra í bókinni 
Lesum saman.                                                                           



Ég er góður í að spila 
leiki í tölvunni 

Ég er góður og kurteis 
strákur. 



Ég er góð í  tölvuleík. 
Ég er góð i að teikna.  
Ég  er góð í  að husta. 

 



Ég er góð í fótbolta. 

Ég er góð að lita. 

Ég er góð vinkona. 

Ég er góð að lesa og  

hlusta. 

 



ÞORRI 

Ég er góður strákur og góður 

í fótbolta og í sundi og 

fimleikum og ensku og tölvum og 

dansi. 



Ég er góð í fótbolta.  
Ég er góð í  myndmennt. 

Ég er góð í heimilisfræði. 



Ég er góður í fótbolta. 

Ég er góður í handbolta. 

Ég er góður í 

körfubolta. 

Ég er góður að skrifa. 

 

 

*



Sóley 

Ég er góð í fótbolta. 

Ég er góð að hlaupa. 

Ég er góð að teikna. 

 



Kristófer Máni  

Ég er góður í fótbolta. 

Ég er góður í golfi. 

Ég er góður njósnari. 

Ég er góður í stærðfræði. 

  



Elena María 

Ég er góð í fimleikum. 

Ég er góð að teikna. 

Ég er góð í fótbolta. 

Ég er góð að læra. 


