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Tommi er stór strákur
Bls. 3
Drengurinn á myndinni _________________ Tommi. Hann er að verða stór
_________________.
Bls. 4
Tommi getur klætt __________ sjálfur. Hann fer í treyjuna sína og lætur á sig
_________________.
Bls. 5
Hann _________________ niður stigann með _________________ sína og
skófluna. ______________ heldur sér vel ___ handriðið.
Bls. 6
Tommi _______________ sjálfur klifrað ________ í sandkassann. Hann þarf
______ að láta hjálpa sér. Hann er svo stór ________________.
Bls. 7
Smáfugl sér ________________ og flýgur __________ hans.
Bls. 8
Hátt uppi á grein ______________ lítill ________________. Hann horfir á
Tomma ________________ sér í sandkassanum.
Bls. 9
Kanína sér líka að Tommi er að leika ________. Hún _______________ strax
til hans.
Bls. 10
Fuglinn, íkorninn og ___________________ horfa öll á Tomma. Hann grefur
holur ______ reisir há fjöll úr ______________ sandinum.
Bls. 12
________________ ríður hratt á ___________________ sínum í garðinum.
Þetta er ekki alvöru hestur en Tomma _____________ samt ____________.
Bls. 13
Hann ríður greitt út ______ suður, _________ og niður, fram _____ aftur og
síðan beina leið _____________ .
Bls. 14
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Hann gengur _________ og hjálparlaust upp ___________________ . Sæl
kisa mín, _____________ hann, hér er ég þá kominn aftur.
Bls. 15
Tommi þarf _____ fara í bað. Það getur hann sjálfur. Hann fer ___________
úr skónum. Svo fer hann úr skyrtunni og ______________ úr
_________________ . Allt _____________ getur hann sjálfur. Hann er
nefnilega orðinn stór _______________ .
Bls. 16
Tomma finnst ________________ gaman að fara í ________ . Þá er
________ alltaf með boltann sinn.
Bls. 17
Og __________ er hann líka ________ tvö ný skip í baðinu.
Bls. 18
Nú lætur Tommi á ______ smekkinn _________. Hann _______________ úr
könnunni sinni án þess að sulla ofan á _________ .
Bls. 19
Hann ____________ líka súpuna sína alveg ____________ og hjálparlaust.
Bls. 20
Tommi lætur ____________________ á _______________________ sinn og
burstar tennurnar vel og vandlega.
Bls. 21
Og ______ stingur hann _______ í rúmið – auðvitað alveg hjálparlaust.
Bls. 22
Ssss, segir fuglinn. Hægt og hljótt, segir íkorninn. Ró, ró og ró, _____, segir
___________ kanínan.
Bls. 23
Sofðu rótt – Tommi ______ stór strákur en nú _____ hann steinsofnaður.
Bls. 24
_______. Tommi er ___________ strákur. ______ ert líka stór. Tommi getur
gert margt sjálur og alveg einn. Það _____________ þú líka. Er _________
ekki?
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