
Peran sprakk þegar Einar
kveikti ljósið í stofunni.

Peran sem Dísa fékk í
nesti var mjög gómsæt.



Það var gat á girðingunni
og Siggi þurfti að passa vel

að týna ekki fénu. 

Aumingja Unnur hún týndi
öllu fénu úr seðlaveskinu.



Grísnum finnst svo gaman
að leika sér í aur.

Óli finnur aur úti á götu.
Hann setur aurinn í

baukinn sinn.



Þetta er falleg rauð
blaðra. 

Óli og Dísa blaðra saman i
öllum kennslustundum.

bla, bla,

bla



Lára datt og meiddi sig í
fætinum. Hún þurfti að

nota staf til að hjálpa sér.

Í næstu viku ætla
krakkarnir í 1. bekk að

læra nýjan staf.



Á haustin vaxa gómsæt
ber uppi í fjalli.

Nonni var að fara í bað.
Hann hljóp allsber um allt

húsið.



Kristín keypti sér ný lóð
til að nota við æfingar.

Það er gaman að hafa
fallega lóð fyrir utan

húsið.



Maðurinn keypti fallegan
hring handa konunni sinni. 

Lalli teiknaði
appelsínugulan hring.



Ég sá litla mús úti í
garðinum mínum í sumar. 

Ég nota mús við tölvuna
mína á hverjum degi.



Á skiltinu var ör sem
vísaði leiðina.

Eftir slysið var Kiddi með 
 mörg ör í andlitinu.



Búi sá mjög stóra og
græna slöngu í skóginum.

Það er gott að eiga langa
slöngu til að vökva allan

garðinn.



Ninni sturtaði niður
þegar hann var búinn að

pissa.

Nína sturtaði öllu ruslinu
úr fötunni.



Þetta er virkilega falleg
klukka. Hún slær þrjú.

Í eltingarleik þá þarf að
klukka einhvern.



Ninna er með sítt  rautt
hár. Hún hefur aldrei farið

í klippingu.

Páll er mjög hár. Hann er
mun hærri en

tvíburabróðir sinn.



Amma geymir prjónadótið
sitt í boxi. Amma tekur

alltaf boxið með sér í
ferðalög.

Sóla og Sigga finnst
gaman í boxi. Þeir æfa

fimm sinnum í viku.



Mundi borðaði alla
rófuna. Hann setti hana

út í kjötsúpuna sína.

Atli steig óvart á rófuna á
Brandi. Brandur mjálmaði

hátt.



Lakið var orðið skítugt og
Krummi setti nýtt lak á

rúmið.

Fatan lak og vatnið fór út
um allt gólfið.



Stundum kemur skúr og
þá er gott að eiga eitthvað

til að skýla sér með.

Pabbi er oft úti í skúr.
Honum finnst gaman að

vinna þar.



Hrúturinn er með stór og
falleg horn.

Þetta er 90 gráðu horn.



Á borðinu er falleg græn
kanna. Mamma drekkur

te úr henni á hverjum degi.

Uglan er að kanna nýja
reikistjörnu. 



Helga finnst gaman að
spýta morgunkorninu

aftur í skálina.

Þetta er brún spýta. Afi
negldi hana fasta við

húsið.



Fuglinn þandi út vængina
og hóf sig til flugs.

Maðurinn pússaði
vængina á flugvélinni.



Í pottinum er fallegt
grænt blóm. Snjólaug
vökvar það daglega.

Í pottinum mallar ljúffeng
súpa. Súpan er í

kvöldmatinn.



Viltu setja blómin í vasann
spurði pabbi mömmu.

Nói setti hendurnar í
vasann því það var svo

kallt úti.



Krakkarnir tala allir mjög
mikið í frímínútunum  í

skólanum.

Það er mjög falleg tala á
peysunni hennar Ástu.
Amma hennar prjónaði

hana.



Krökkunum finnst gaman
að slá köttinn úr tunnunni.
Þá klæða þau sig í búninga.

Mamma bað pabba að fara
út og slá grasið. 



Það er gott að súpa smá
áður en farið er að sofa.

Súpa er það besta sem afi
fær.



Stína leysti hnútinn sem
pabbi hnýtti á puttann á

henni.

Pála leysti dæmið sem
kennarinn skrifaði á

töfluna.



Læknar nota oft grímu.

Á grímuballinu þurftu allir
að vera með grímu.



Valdi komst alla leiðina
upp á toppinn á fjallinu. 

Hekla vildi láta stytta
toppinn. Hann var orðinn

alltof síður.



Augað er fallega blátt á
litinn.

Guðrún þræddi bandið í
gegnum augað á nálinni.



María missti töfluna á
gólfið. 

Kennarinn stóð upp við
töfluna.



Bréfaklemma er góð til
að festa saman blöð.

Lalli er búinn að klemma
sig á hurðinni.



Afi klappaði Palla á
kollinn.

Afi settist alltaf á kollinn
í eldhúsinu.



Í bókinni var skemmtileg
saga um kóng og

drottningu.

Stundum þarf að saga
spýtuna.



Kata sigraði Ólu í myllu.
Óla var mjög fúl og fór í

fýlu.

Björgvin tók mynd af gulri
myllu.



Nói var mjög hryggur
þegar að kettlingurinn

hans dó.

Hryggur Simma er
pínulítið skakkur. 



Mikla fýlu leggur af
ruslinu hjá stóru blokkinni.

Palli piparkökukarl er
mjög oft í fýlu af því hann

er oft frekur.



Ingvar er að grafa stóra
holu. Hann notar stóra

gröfu til þess.

Sólveig þurfti að grafa
margar holur til að planta

blómunum sínum.



Gosið er mjög gott á
bragðið.

Gosið er mjög
tilkomumikið og

hættulegt.



Nína renndi lásnum á
úlpunni niður áður en hún

fór úr henni.

Maggi renndi sér niður
brekkuna á ógnar hraða

og var heppinn að slasa sig
ekki.



Sumum finnst gaman að
smella fingrum.

Þú verður að muna að
smella beltinu í

flugvélinni.



Enginn sat á bekknum í
skóginum.

Allir krakkarnir í
bekknum voru að hlusta á

kennarann.



Ingu finnst gaman að
hella vatni í glasið alveg

sjálf. 

Fyrir utan skólann er stór
hella laus.



Þura er dugleg að senda
boltann á aðra í liðinu. Hún

er góður liðsfélagi.

Rannveig er oft að senda
bréf til útlanda til ömmu

og afa.



Blesi er gamall  og góður
klár. 

Nói getur reiknað flókin
dæmi. Hann er mjög klár.



Dómarinn flautaði leikinn
af. Betra liðið vann.

Þegar Sæmi gekk í
vinnuna þá flautaði hann

alltaf lag.



Í blaðinu var mjög
skemmtileg grein um

hunda.

Í rokinu brotnaði stór
grein af trénu fyrir utan

húsið.



Blái bolurinn hans Árna
fór óvart í þvottavélina og

minnkaði. 

Bolurinn af trénu var
búinn að liggja lengi á

jörðinni.



Hundurinn fékk stórt bein
til að naga. 

Gatan var þráðbein.



Kristinn klæjaði í
tunguna.

Númi togaði alltaf í
tunguna á skónum þegar

hann fór í þá.


