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Hefti 2 Saga 
          

 

 

 

        Þetta er strákur. 

        Strákur heitir Tumi. 

        Þetta er stelpa. 

        Stelpa heitir Edda. 

        Tumi er að fara í skóla. 

        Edda er að fara í skóla. 

        Tumi á skólatösku. 

        Edda á skólatösku. 

 

 

     

              

 Í skólatösku er: 

 pennaveski,  

 bók, stílabók  
 
 og mappa. 

 Í pennaveski er: 

 blýantur,  

 strokleður,  

 reglustika,  

 yddari, litur, lím 

  og penni. 

Tumi og Edda teikna, lita, klippa, líma, lesa og skrifa í skólastofu. 

Tumi er að skrifa á töflu. 

Edda er að teikna mynd. 

Tumi og Edda læra um Ísland. 

Í bókahillu er bók um Ísland. 
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     klósett 

 

              Tumi vill fara á klósett. “Má ég fara á klósettið?” segir Tumi. 

              “Já” segir kennari. 

              Tumi og Edda fara í úlpu og skó. 

              Tumi og Edda fara í frímínútur klukkan 10. 

              Tumi og Edda hlaupa og labba. 

 

         Tumi og Edda fara heim klukkan 3. 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Sigríður Ólafsdóttir og Anna Guðrún Júlíusdóttir , október 2008.  
Teiknari Shaira Lou Cagatin frá Filippseyjum, nemi í Háskóla Íslands.  

3 

 

Verkefni 
 

Þetta er strákur. 

....Strákur...... heitir Tumi. (Skóli – Stelpa – Strákur) 

Þetta er stelpa. 

...................... heitir Edda. (Stelpa – Pennaveski – Þetta) 

Tumi er að fara í ......................  (skólatösku – skóla – strákur) 

Edda er að ................... í skóla. (þetta – Ísland  – fara) 

Tumi á skólatösku. 

Edda á ..................................... (strákur – skólatösku – skóli) 

Í skólatösku er: 

................................., ........................., ................................. 

og  ................................. 

 

Í pennaveski er: 

............................, ..........................., ..............................., 

 

 ..........................., ..........................., ............................ og  

 

.......................................  
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.......................... og ......................... teikna, lita, klippa, líma, lesa og  

 

skrifa í skólastofu. 

Tumi er að skrifa á töflu. 

Edda er að .............................. mynd. (teikna – labba – læra) 

Tumi og Edda læra um Ísland.  

Í bókahillu er bók um Ísland. 

Tumi vill fara á klósett. “..Má.. .........  .................  .......... .............................?”  

                                                   ( á - fara  – ég - klósettið – Má - ) 

segir Tumi. 

“................” segir kennari. (já – nei) 

Tumi og Edda fara í úlpu og  ............................ 

Tumi og Edda fara í frímínútur klukkan 10. 

Tumi og Edda hlaupa og labba. 

Tumi og Edda fara  ............................ klukkan 3. (klósett – heim – skóla) 
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