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Jóa litla 
Blokk 
Hvað heitir Jóa litla? 

Hvað er hún gömul? 

Hvar á hún heima? 

 
Hjól 
Fylltu í eyðurnar! (skrifaðu orðin sem vanta á línurnar) 
 
Pabbi Jóu er ___________ og ferðast um á hjóli. Stundum fara þau saman 

í _____________________ þá fara þau eitthvað á vit ________________ 

upp í Heiðmörk, í _____________ , Húsdýragarðinn, niður á __________ 

eða niður að ____________ . 

 
Sól 
Hvað ætluðu Jóa og pabbi að gera í Elliðaárdalnum? ________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
Föt & Húfa 

  _____________   _____________ 

 _____________        ______________ 

 _____________      ______________ 

  _____________           _______________ 

 _____________              _______________ 
 
Húfa, galli, peysa, ullarsokkar, sokkar, stígvél, skór, vettlingar, 
gammósíur, bolur 
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Á 
Hvers vegna stoppuðu þau við hverja götu? 

Í Elliðaárdalnum voru bæði _____________________ og ____________. 

Hvað voru sumir með í bandi? 

Önd 
Hversu marga unga sáu Jóa og pabbi? 
 
Brú 
Fylltu í eyðurnar! (skrifaðu orðin sem vanta á línurnar) 
 
Svo ______________ þau inn í skóginn, upp á klettana og yfir brúna þar 

til þau loks ________________ af hjólinu. Þá ____________ Jóa litla 

_______________ um og ________________ vatnið, ______________ 

njóla og _________ steinum, en af nógu var að ____________. Á meðan 

lá pabbi og _________________ út í loftið og þóttist vera að _________. 

 
Hundur 
Hver kom þar að með hund? 

Jóa spurði pabba hvort hún mætti ________________   _____________. 

Mátti Jóa klappa hundinum? 

Hvað gerði hundurinn? 

Tá 
Hvað drukku þau? 

Hvað ætlaði pabbi að athuga? 

Var vatnið kalt eða heitt? 

Fékk Jóa að vaða? 
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Slý 
Hvað hjálpaði pabbi Jóu við? 

Hvað var á botninum sem var slímugt? 

Bíll 
Fylltu í eyðurnar! (skrifaðu orðin sem vanta á línurnar) 

Nú var ______________ kominn að kveldi og tími til að halda ________. 

Pabbi spennti ________ í ___________ sinn og hjólaði af stað ________ 

á leið. Á leiðinni sungu þau, hlógu _____ skríktu ______ Jóa sá um að 

klappa saman ______________________ og skjóta þegar við átti. Sem 

betur fer stoppuðu __________________ við ______________________ 

og þannig komust þau heilu og höldnu _____________ . 

 
Rúm 
Hvað gerði pabbi þegar þau komu heim? 

Hvað gerði Jóa þegar þau voru búin að borða? 

Hvaða bók skoðuðu þau? 

Hvað gerði Jóa að lokum? 

Teiknaðu myndir í kassana! 

Blokk 

 
 

Hjól Sól Húfa 

Brú 

 

 

Tá Bíll Rúm 

 


