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Svarta kisa
Bls. 2 Einu sinni var _____________ . Hún var lítil og ________________ og
henni þótti góð _______________ . En ____________ fékk enga mjólk. Þess
vegna ______ hún svona hrygg.

Bls. 4 Litla, svarta kisa hitti ______________ . Hún sagði við hundinn: Ég er
lítill, svartur ______________, og ________ langar í mjólk. Ef _______ vilt
vera svo góður að gefa mér mjólk að _______________, verður feldurinn
minn, silkimjúkur og ____________________ .

Bls. 6 Nei, _______ sagði hundurinn. Ég vil _________ gefa þér mjólk, litli
svarti köttur.

Bls. 8 Litla, svarta kisa hitti _________ . Hún _____________ við öndina: Ég
er lítill, ________________ köttur, _______ mig langar í mjólk. Ef þú _______
vera svo góð að gefa mér ____________ að drekka, verður
_______________ minn, silkimjúkur og fallegur.

Bls. 10 Nei, nei, _____________ öndin. _____ vil ekki gefa _________ mjólk,
litli, svarti köttur.

Bls. 12 ____________ , svarta kisa hitti ____________ . Hún sagði við
hænuna: ______ er _____________ , svartur köttur, og mig ______________
í mjólk. _______ þú vilt vera svo ________ að gefa mér mjólk að
____________ , ________________ feldurinn minn silkimjúkur ______
gljáandi.

Bls. 14 Nei, _____ , sagði ____________ . Ég vil __________ gefa þér mjólk,
litli, _______________ _________________ .

Bls. 16 Litla, svarta kisa _______________ ____________ . Hún sagði við
svínið: _______ er lítill, _______________ köttur og mig langar ____ mjólk. Ef
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þú vilt ________ svo ___________ að gefa mér _____________ að drekka,
verður feldurinn minn _________________ og gljáandi.
Bls. 18 Nei,nei, ____________ svínið. Ég vil ekki _________ þér mjólk,
____________ , svarti ______________ .

Bls. 20 Litla ______________ kisa hiti ________________ . _______ sagði
við stúlkuna: Ég er lítill, svartur _______________ , og ______ langar í mjólk.
Ef _____ vilt vera svo góð að __________ mér mjólk _____ drekka,
_____________ feldurinn minn, silkimjúkur og ___________________ .

Bls. 22 Já, ____ , kisa _______ , sagði góða _____________ . Ég _______
gefa þér mjólk, mikla mjólk að ____________ .

Og litla, ____________ stúlkan gaf litlu, svörtu kisu mjólk í __________ , hvíta
___________ .

Bls. 26 Kisa litla ____________ mjólkina, Hún lapti og ____________. Þegar
hún var ____________ sagði hún: _______________ þér fyrir, góða
_______________ .

Bls. 28 ________ var kisa fjarska _________ . Hún malaði af ánægju.

Bls. 30 Nú _____ er ég _________ og ________, segir litla, svarta
___________ .

Tengdu orðin við rétta mynd!
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