
Það kemur SAGA út úr mér! 
10 fyrstu stafirnir úr bókinni og orðin já, sagði, og

I i, Í í, O o, Ó ó, S s, A a, Á á, L l, J j, U u, já, sagði, og

Silli  -  Lási  -  Olla  -  Óli  -  Lóló  - jól  -  Sísi  -  Jósi

JÁ  -  SAGÐI  -  OG

Ljós  -  sósa  -  síli  -  sól  -  sló  -  lás  -  jós  -  inni  -  sjá  -  sá

Silla, Silla, sagði Lási.

Olla sá ljós inni.

Sá Olla ljós inni? Sagði Silla

Já, já, sagði Lási.

Olla sá ljós inni og á sjó

Óli á ís.

Já Óli á ís, sagði Jói.

Á Óli sósu á ís? Sagði Lóló.

Lóló og Jósi sjá ís Óla og sósu á ís Óla.

Ása sá síli í sjó.

Ása og Solla sáu síli í sjó.

Og síli í sól.

Lóló las: Síli í sjó 

Og Jósi las: Síli í sól.

Þessi texti er ætlaður nemendum sem hafa þegar lært fyrstu 10 stafina í bókinni, Það kemur SAGA út úr mér.

Athugið! Leyfilegt að prenta út og fjölfalda textablöðin, til að æfa lestur. Höfundur: Herdís Egilsdóttir 



Það kemur SAGA út úr mér! 
10 fyrstu stafirnir úr bókinni og orðin já, sagði, og

I i, Í í, O o, Ó ó, S s, A a, Á á, L l, J j, U u, já, sagði, og

Ása og Solla og Lóló og Jósi lásu og lásu: Síli í sjó og sól.

Jói jós og jós.

Jói jós og jós sjó.

Síli lá í sjó.

Lá Jósi í sjó? Sagði Lalla.

Síli lá í sjó og sól.

Jói og Lalla sjá síli í sjó

Lóa las og las inni.

Lalli og Lísa ulla á Lóu!

Ulla Lalli og Lísa á Lóu? Sagði Jói. Uss, uss!

Lóa las og las inni í ljósi.

Og Lóa á ís og sósu!

Lalli og Lísa ulla á Lóu.

Þessi texti er ætlaður nemendum sem hafa þegar lært fyrstu 10 stafina í bókinni, Það kemur SAGA út úr mér.
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