
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elli í Nesi les. 
Óli sá Ella lesa. 
Elli les me – me. 
Mamma Ella á me – me.  
Óli sá me – me sagði 
Elli. 
Óli sá me – me á mel. 
Elli les og les. 
Elli í Nesi má lesa. 
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Ella las: É – é – é. 
Elli las: Ég – ég – ég. 
Ella sagði: Ég sé é. 
Ég sé É og é. 
Elli sagði: Ég sé mús. 
Ég sé mús á möl. 
Ella sagði: Ég sé me-me. 
Ég sé me – me á mel. 
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Rá – rú – re – rö – ra. 
Ár – úr – er – ör – ar. 
Ari í Nesi á úr. 
Rósa á Nesi á rólu. 
Má Ari róla sér? 
Já Ari má róla sér. 
Nú er Ari í rólu. 
Og Rósa er í rólu. 
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Fá – fú – fí – fo – fe. 
Fúsi og Fía. 
Fúsi á rólu. 
Nú er fúsi að róla sér. 
Fía á fossi á fána. 
Ég á fána, sagði Fía. 
Nú fer Fía inn. 
Fía fer að sofa. 
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Va – vi – vo – ve – vi 
Nú er sól og vor. 
Vala er að lesa. 
Nú les Vala vísu. 
Vala les vísu um vor. 
Ég vil lesa vel, sagði 
vala. 
Vala er vön að lesa. 
Vala les vel, sagði 
amma.  
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Þú – þá – þó – þu – þar. 
Þóra fór að Ási. 
Þar var Þura að þvo. 
Ég vil þvo, sagði Þóra. 
Þura og Þóra þvo vel. 
Þá sagði mamma Þuru: 
Nú er Þura að þvo sér. 
Þá fór Þura í Ási inn. 
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Að – eð – óð – ið – að 
Ég vil vaða. 
Ég vil vaða, sagði Þóra. 
Ég þori vel að vaða. 
Og Þóra óð og óð. 
Þura sagði við Þóru: 
Ég vil vaða með þér. 
Og Þura óð með Þóru. 
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Ha – hó – hí – hú – há. 
Hó – hó, hér er hús. 
Það er hús sem Halli á. 
Ég á hús, sagði Halli. 
Hanna sá hús Halla. 
Hún sagði við hann: 
Má ég fara inn? 
Já, Hanna mín, sagði Halli. 
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