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Hefti 3 Saga 
 

 

 

 

Þetta er hús Tuma og Eddu. 

Edda á herbergi og Tumi á  

herbergi. 

Í Tuma herbergi er rúm, stóll og  

borð. 

Í Eddu herbergi er líka rúm, stóll  

og borð. 

 

 

 

 

 
Í stofu er sjónvarp, dvd tæki, sími og  

tölva. 

Í fatahengi er úlpa Tuma og úlpa Eddu. 

Edda og Tumi eru í stofu að horfa á  

sjónvarp. 

Edda er með fjarstýringu. 

Tumi er ekki með fjarstýringu. 
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Tumi fer í baðherbergi. 

Tumi fer í sturtu. 

Mamma er að taka til í svefnherbergi. 

Pabbi er að elda mat í eldhúsi. 

 

Mamma, pabbi, Edda og Tumi borða í borðstofu. 

Svo fer Tumi að leika í tölvu og Edda að læra í herbergi. 

Pabbi fer að þrífa hús og mamma fer að horfa á dvd mynd. 

Svo fara Edda og Tumi að sofa í rúmi. 

 

                        

 

                          Fara – mamma fer, pabbi fer, Tumi fer, Edda fer. 
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Verkefni. 
 

Þetta er hús Tuma og Eddu. 

Edda á   ................................................. og Tumi á  

 ................................................. 

Í Tuma herbergi er  ..........................., ........................ og  

............................... 

Í Eddu herbergi er líka ......................., ......................... og  

.............................. 

Í  .......................... er sjónvarp, dvd tæki, sími og tölva. 

Í  .......................................... er úlpa Tuma og úlpa Eddu. 

Edda og Tumi eru í stofu að ....................................... (tala – les – horfa ) á sjónvarp. 

Edda er með ..................................................... 

Tumi er ekki með  .................................................... 
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Tumi fer í baðherbergi. 

Tumi fer í sturtu. 

Mamma er að taka til í svefnherbergi. 

Pabbi er að elda mat í eldhúsi. 

Mamma, pabbi, Edda og Tumi ............................. ( borða – sofa – elda ) í borðstofu. 

Svo fer Tumi að .............................. ( sofa – leika – borða ) í tölvu og Edda að  

................................ ( borða – læra – horfa ) í herbergi. 

Pabbi fer að þrífa hús og mamma fer að horfa á dvd mynd. 

Svo fara Edda og Tumi að ...................... (borða – sofa – elda)  í rúmi. 

 

Fara – mamma fer, pabbi fer, Tumi fer, Edda fer. 
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