
Lóa sá ekki sól, 
hún sá mána.

Lísa og Lóa
leika saman.

Afi og amma
eru góð.

Ef þú lendir á  skiltinu 
        þá þarftu að fara á byrjunarreit.
Ef þú lendir á hattinum þá þarftu að

fara 6 reiti aftur á bak.

Hjálpaðu múmíunni að
komast  heim með því að 

lesa setningarnar.
 

Byrjun Ási á kisu 
og lás. 

Sara sá síli 
og sól.

Lára sagði 
ekki fara heim.

Ekki sagði
Dídí.

Ása sagði
la, la, tra.

Ég sá ekki ís,
bara gos.

Ég sagði rós, 
ís og gos.

Ási sagði ól, sól,
síli og mús.

.

Silli sá lús 
í hári.

Óli á ekki úr 
bara síma.

Óli á síma, úr
og bláa húfu.

Afi segir hó, 
hó, hí hí. 

 

Óli las bók 
fyrir Láru.

Óli las ekki
bók.

1

Endir

Farðu á
byrjunarreit

.

Farðu á
byrjunarreit

.
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Kisa drekkur
alla mjólkina.

Kisan heitir 
Blíða.

Ása og Óli fundu
konuna sem á

kisu.

Ef þú lendir á  skiltinu 
        þá þarftu að fara á byrjunarreit.
Ef þú lendir á hattinum þá þarftu að

fara 6 reiti aftur á bak.

Hjálpaðu múmíunni að
komast  heim með því að 

lesa setningarnar.
 

Byrjun Þau eru 
góðir vinir.

Ása og Óli 
eru sjö ára.

Ása og Óli 
smíða kofa.

Kofinn er 
rauður.

Í kofanum býr
kisa.

Kisan er blíð
og góð kisa.

Ása og Óli gefa
kisu mjólk.

Kisan í kofanum er
stór og svört.

Enginn veit
hver á kisu.

Einn daginn
 birtist kisa bara.

Blíða er með
ól um hálsinn.

Ása og Óli voru mjög
glöð.

 

Konan var mjög
glöð.

Konan gaf 
þeim nammi.

2

Endir

Farðu á
byrjunarreit.

Farðu á
byrjunarreit.
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Afi hló svo mikið 
að fölsku tennurnar

spýttust út úr honum.

Ef þú lendir á  skiltinu 
        þá þarftu að fara á byrjunarreit.
Ef þú lendir á hattinum þá þarftu að

fara 6 reiti aftur á bak.

Hjálpaðu múmíunni að
komast  heim með því að 

lesa setningarnar.
 

Salóme lokaði augunum
og hélt niðri í sér

andanum. Vampíran
setti hendina á öxlina

hennar.

Byrjun
Þegar Salóme kom
heim þá gat hún

ekki sofnað.

Ásgeir sagði 
Salóme drauga-
sögu. Hún varð

skelfingu lostin. 

Salóme hugsaði bara um
söguna. Hún ákvað að

tala við afa sinn daginn
eftir.

Þegar hún var búin
að ákveða að tala
við afa þá sofnaði

hún vært.

Daginn eftir fór
Salóme til afa.

Salóme varð smá hrædd
en fór samt inn. Þegar

hún kom inn sá hún
vampíru.

Vampíran sagði sæl
Salóme mín. Þá varð
hún mjög hrædd og

fór að hágráta.

Hún bankaði fast á dyrnar.
Þá var sagt draugalegri

röddu. Kom inn, kom inn,
kom inn, kom inn.

Þegar Salóme fór að
gráta varð vampíran
mjög leið og kom til

hennar.

Salóme opnaði augun
pínulítið og varð mjög
hissa. Þetta var ekki

vampíra. Þetta var afi.

Þegar Salóme sagði afa
að hún hefði haldið að
hann væri vampíra þá

hló hann og hló.

Amma bakaði
pönnukökur og síðan

skellihlógu þau að allri
þessari vitleysu

 í afa.
 

Amma kom hlaupandi
á öðru hundraðinu til
að gá hvað gengi á.

Þau sögðu ömmu alla
sólarsöguna. Amma

skammaði afa  fyrir að
vera alltaf að fara í

grímubúning.

3

Endir
Blóðið fraus í æðunum á
henni og hún hugsaði að

vampíran myndi éta
hana.

Farðu á
byrjunarreit

.

Farðu á
byrjunarreit

.
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