
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ása á Ósi á ís. 
Óli sá sól og síli. 
Mummi og Óli sáu mús. 
Nói má ná í nál Nínu.  
Elli í Nesi les um Óla. 
Rósa og Ari róla sér. 
Fúsi á Fossi á fína rólu. 
Vala les vísu um afa. 
Þóra og Þura eru að 
vaða. 
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Ka – ko – kö – ká – ki 
Kalli í vík á kisu. 
Kis, kis, sagði Kalli. 
Nú á kisa að koma. 
En kisa kom ekki. 
Kalli á ða fá köku. 
Kisa má ekki fá köku. 
Kalli sá Kára í Nesi.  
 

 2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hæ – næ - ræ – sæ – fæ 
Ævar er að lesa.+Nú er 
hann læs. 
Ævar á Ósi á færi. 
Hann rær með afa. 
Ævar fær fisk á færi. 
Ævar sá ær við læk. 
Afi á ær við læk. 
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Ga – gá – gu – gó – gö 
Gunna sá hana. 
Hann er að gala. 
Hani galar: Ga – ga – gó 
Gunna á gula hænu. 
Það er góð hæna. 
Nú fæ ég egg, sagði 
Gunna. 
Og egg eru góð. 
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Gulli á ekki hænu.  
En hann á gæs. 
Nú er gaman sagði 
Gulli. 
Afi gaf mér gæs í gær. 
Nú fæ ég líka egg. 
Nú á ég egg og gæs. 
Ég gef Gunnu egg. 
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Ta – tu – tó – tú – tí 
Tóta í Ási er kát. 
Hún á fín föt. 
Tóta fer út tún. 
Hún sá Tuma úti á túni. 
Tumi var með net. 
Ég á net, sagði Tumi. 
Og ég á fín föt sagði Tóta.  
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Di – dó – dí  –du – da 
  
Dóti og Dísa í Dal. 
Dísa á fína dós. 
En Dóri á dúfu. 
Ég sá dúfu, sagði Dísa. 
Dísa fór út með dós. 
Hún gaf dúfu mat. 
Dúfa át mat úr dós. 
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Pa – pú – po – pí – pe 
Afi Palla á pípu. 
Palli sá afa með pípu. 
Má ég fá pípu? sagði Palli. 
Palli fær ekki pípu. 
En afi gaf Palla peru. 
Nú á ég peru, sagði Palli. 
Ég á peru í poka. 
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