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Á, á, á segir á l f u r.

Á l f u r segir á, á, á.

Á s,  á s, ás segir álfur.

Álfur segir ás.

Á r,  á r, ár segir álfur.

Sunna á á s, ás.

Máni sá á l, ál.

Þorri á á r, ár.

Malla s á t á, tá.

Fúsi á m á l, mál.

Finnur sá s á r, sár.

Lukka á t á r, tár.

Hver á þessa stafi? Hver á stafinn Á, á
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Máni á árabát.

Hann er ánægður

með bátinn sinn.

Máni kann að róa

með árum.

Máni fór að róa niður á.

Hann sá álftir.

Hver er hjá álftunum?

Það er ánægður álfur 

sem segir á...á...á.

ára

á

álf

Hver á þessa stafi? Hver á stafinn Á, á

Álfurinn á Á

Á, á, á



Ég á árabát,

segir Máni.

Ég sá álft,

segir Máni.

Ég sá á,

sagði Máni.

Hér er ár og 

hér er bátur.

Þetta er árabátur.

Hér er álft og

hér er á.

Hvað er satt?

Satt

ósatt

Getur þú hjálpað þeim að rata?



Þorri og Ási fóru að leita 

að ána – maðk.

Þorri fann ál.

Ási fann árar. 

Hér er ekki ánamaðkur,

segir Ási við Þorra.

Hér er árabátur,

segir Þorri við Ása.

Þeir fara í árabátinn.

Þorri nær í árar.

Þá kemur lítill álfur

og segir á...á...á.

Án

Ál

ár

Hver á þessa stafi? Hver á stafinn Á, á

Álfurinn á Á

Á, á, á



Er þetta ánamaðkur?

Já, þetta er ána – maðkur.

Er þetta áll?

Já, þetta er áll.

Er þetta árabátur?

Já, þetta er árabátur.

Hér er ánamaðkur.

Hann er 8 ára.

Hér er áll.

Hann er 8 ára.

Hér eru árar.

Hér er líka árabátur.

Litaðu Á og á? Hvað rímar?

bátur

álfur
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Malla mús er í

fjöru – ferð með Móu mús.

Þær sjá álfabrennu.

Þar er álfakóngur og

álfadrottning.

Þau dansa álfadans.

Það er gaman að sjá

álfabrennu.

Það er gaman að sjá

álfa dansa.

Þá kemur álfur 

og segir á...á...á.

Álfa - b

Álfa - k

Álfa - d

Hver á þessa stafi?

álfa -

álfa -

álfa -

Búa til samsett orð



Er þetta álfabrenna?

Já, þetta er álfabrenna.

Er þetta álfadrottning?

Já, þetta er álfadrottning.

Er þetta álfakóngur?

Já, þetta er álfakóngur.

Hér er álfabrenna.

Hún ágæt.

Hér er álfadrottning.

Hún er ágæt.

Hér er álfakóngur.

Hann er ágætur.

Litaðu Á og á? Hvað er satt?.

Á R D A á F

t á u á a á

á j á m Á u

h á o á æ P

á f l n v á

Satt

ósatt



Fúsi er hátt 

upp á fjalli.

En hann er 

átta - villtur.

Í hvaða átt á

hann að fara.

.

Þá er nú gott 

að hafa átta – vita.

Þegar Fúsi var

kominn á áfanga – stað,

sá hann litla álfinn 

sem segir á...á...á.

há
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átt

Hver á þessa stafi?

átt

átta

hátt

Hvað rímar við....?



Hvar er Fúsi?

Hann er hér.

Hvar er fjallið?

Það er hér.

Hvar er átta – vitinn?

Hann er hér.

Má ég fara upp á fjall?

Já, þú mátt fara upp á fjall.

Má ég fara hátt upp á fjall?

Nei, þú mátt ekki fara hátt 

upp á fjall.

Litaðu já. Hvað er satt?

ekki og það já hér upp

já þú ég nei má sá

fá já svo með já hún

hann og ég já þá já

ekki nei já hvað er var

Satt

ósatt



Finnur var að fljúga 

um loftin blá.

Hann var að horfa á ruslið.

Hann sá áldós.

Hann sá ávaxtasafa.

.

Finnur fer með rusl 

í gáma.

En hver er hér?

Já, þetta er litli álfurinn.

Hann segir á...á...á.

ál

áv

gá

Hver á þessa stafi? Getur þú hjálpað þeim að rata?



Ég sá áldós,

segir Finnur.

Ég sá ávexti,

segir Finnur.

Ég sá gáma,

segir Finnur.

Má ég fá áldós?

sagði Finnur.

Má ég fá ávexti?

sagði Finnur.

Má ég fá gám?

sagði Finnur.

Litaðu má. Hvað er satt?

ekki má það já hér má

já þú ég má má sá

má já má með já hún

hann má ég já þá já

má nei já má er var

Satt

ósatt



Lukka er með fræ.

Hún er með ávaxtafræ.

Lukka er að sá fræinu.

Núna er fræið í mold.

Lukka setur áburð

á fræin.

.

Í sumar vex nýr ávöxtur.

Þá á Lukka mikið 

af ávöxtum.

En hér er litli álfurinn.

Hann segir á...á...á og

fær sér ávöxt.

áv

sá

áb

Hver á þessa stafi? Getur þú hjálpað þeim að rata?



Ég sá ávaxtafræ,

segir Lukka.

Ég sá áburð,

segir Lukka.

Ég sá ávexti,

segir Finnur.

Má ég fá ávaxtafræ?

sagði Lukka.

Má ég fá áburð?

sagði Lukka.

Má ég fá ávexti?

sagði Lukka.

Litaðu sá. Hvað er satt?

sá má það sá hér má

já sú ég sá má sá

sá já sá með sá hún

hann sá ég já þá sá

sá nei já sá er var

Satt

ósatt


