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Alein
Bára er í strætó. 
Hún horf ir á slit ið sæt ið.
Hún er al ein í heim in um.

Í strætó er kona með slæðu
og fimm stór ir slán ar. 
Nú eru þeir farn ir að slást. 

Hverjir voru að slást?

slit ið
slæðu
slán ar
slást



2 Hvar var Bára?

Nýíbænum
Bára er ný í bæn um.

Hún var hjá Gísla og Snæju.
Þau eru vin ir henn ar.

Hún átti að taka strætó heim.

Gísla

Snæju



3Hver fór að slóra?

slóra
slydda

En svo fór Bára að slóra 
og leit inn í búð.
Þeg ar hún kom út aft ur
var kom in slydda.

Þá tók hún næsta strætó  
sem hún sá!



4 Hvað smakk ar Bára?

Smákökur
Bára er orð in sljó af því 
að vera í strætó
og horfa á slydd una. 

Hún tek ur upp poka  
með smákök um
og fær sér köku að smakka. 

sljó
slydd una
smá-kök um
smakka



5Hver villist aldrei?

baslið
Smári

Þetta er nú meira baslið, 
hugs ar Bára.

Ég vildi að Smári væri hérna,
Smári villist aldrei.
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6 Hver var að smíða?

Meirismákökur
Smári var heima að smíða
og gat ekki far ið með Báru
til Gísla og Snæju.

Bára reyn ir að átta sig á göt un um.
S m i ð j u s t í g u r, les hún.

smá-kök ur
Smári
smíða



7Hver smjatt ar í laumi?

Bára veit ekki hvar hún er.
Á hún að þora að tala  
við bíl stjór ann?

Hún fær sér aðra smáköku
og smjatt ar í laumi.

smjatt ar



Hvað seg ir slán inn?8

Snöggursláni
– Meg um við líka smakka? 
seg ir einn slán inn. 

Hann er snögg ur  
og tog ar í pok ann.
Smákök urn ar fara út um allt.

snögg ur
sláni
smakka
slán inn



Bára er ösku reið
en þor ir ekki að gera neitt.

– Áttu líka snúð?  
öskr ar strák ur inn
og þyk ist vera snið ug ur.

9Hver þyk ist vera snið ug ur?

snúð
snið ug ur



10 Hver snar ast aft ur í?

Bílstjórinn
Bíl stjór inn stopp ar 
og snar ast aft ur í.

Hann skamm ar strák ana. 
Þeir eru snögg ir 
að tína upp kök urn ar.

snar ast
snögg ir
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– Ég er að vill ast, stam ar Bára.

Bíl stjór inn seg ir henni
að setj ast hjá sér.

– Þú átt að taka ann an strætó,
seg ir hann bara.

Hvað á Bára að gera?



12 Hverj ir snáfa út?

snjór
slán arn ir
slást
snáfa
slydd an

Snjór
Slán arn ir eru hætt ir að slást.
Á næstu stöð snáfa þeir út.
Báru líð ur bet ur.

Slydd an er hætt.



snjóa
snjó-korn in
sleða

Það er far ið að snjóa. 
Bára horf ir á snjó korn in falla.
Kannski get ég far ið 
á sleða á morg un, hugs ar hún.

Svo fer hún í ann an strætó.



Hvar býr Snorri?14

Snorri

Heim
Snorri og Stef án eru í strætó.
Bára veif ar þeim.

Þeir veifa á móti.
Snorri býr í sama húsi og hún.



Hverj ir elta snjó korn in? 15

Bára sér Óla gösl ast úti 
með Gáska og Vask í beisli.

Þeir smjúga áfram  
og elta snjó korn in.

gösl ast
smjúga
snjó-korn in
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fimm
hennar
átti
slydda
þetta

villist
smakkar
smjattar
snöggur
stoppar 

skammar
annan
hættir
kannski
Snorri

Lestuoglærðuorðin!

strætó
strákurinn
stórir

næsta
stöð
Stefán

smá-kökur ösku-reið bíl-stjórinn

Smiðju-stígur snjó-kornin



Til kenn ara

Sum börn þarfn ast skipu legr ar þjálf un ar í að lesa sam hljóða sam bönd í  
orð um til að þau nái góðri lestr ar leikni. Til gang ur þessa bóka flokks er 
að vekja lestr ar á huga og þjálfa nem end ur í að lesa orð með sam - 
hljóða sam bönd um. 

Við gerð þessarar bókar eru sérstaklega valin orð með sl, slj, sm, smj, 
sn og snj. Flest orð in í text an um eru börn un um kunn ug og lögð áhersla 
á að myndefn ið styðji vel við text ann. Ábend ing ar um notk un: 

For spá/um ræð ur. Nem end ur og kenn ari skoða bók ina og ræða efni 
henn ar út frá titli, kafla heit um og mynd um. Lögð er áhersla á að nota 
orð in sem koma fyr ir í text an um.

Orða forði. Orð sem barn ið skil ur e.t.v. ekki þarf að út skýra. Dæmi: 
slit ið, slæða, slán ar, slydda, basl, sljór, snar ast, snáfa, gösl ast. Fund in 
sam heiti og and heiti ef það á við.

Hljóð grein ing. Kenn ari seg ir orð, barn ið hlust ar eft ir til teknu 
sam hljóða sam bandi. Hvar er það í orð inu? Æski legt að nota fleiri orð 
en eru í text an um.

Orða lest ur. Kenn ari skrif ar sam hljóða sam bands orð in á lít il spjöld og 
æfir nem end ur í að lesa þau stök. Auð velda má lest ur inn með því að 
búta orð in í les búta, dæmi: slá-nar. Sum börn þurfa æf ingu í að lesa 
önn ur orð í text an um, sjá orða kassa á bls. 16. Þar eru tek in út orð með 
tvö föld um sam hljóða, sam sett orð og orð með st og str en þau 
sam hljóða sam bönd eru æfð sér stak lega í sög unni Læst ur inni og koma 
aftur hér. Hafa skal í huga að orð með samhljóðasambandi fremst og 
tvöföldum samhljóða inni í orði geta reynst byrjendum býsna erfið, t.d. 
snöggur.

Lest ur. Sag an les in. Vak in at hygli á spurn ing un um neðst á hverri síðu 
sem eru ætl að ar til að skerpa at hygli og lesskiln ing. 

Rit un. Nem andi finn ur orð í sög unni sem byrja á sl-, slj-, sm-, smj-,  
sn- og snj-. Venju lega er nóg fyr ir barn ið að fást við eina opnu í senn. 
Orð in skrif ar barn ið á blað eða í „orðabók“ og strik ar und ir sam - 
hljóða sam band ið. 

Úr vinnsla. Í þess ari sögu koma fyr ir nokk ur sam sett orð. Til val ið er að 
vekja at hygli á þeim, láta barnið finna samsettu orðin og æfa það 
munn lega í að búa til sam sett orð úr tveim ur orð um eða jafn vel fleiri, 
dæmi: blóm – pott ur, kerti – ljós, eld ur – spýta – stokk ur. Hér hent ar 
vel að bera sam an lengd orða. Kenn ar inn seg ir tvö orð, langt og stutt, 
og barn ið reyn ir að átta sig á hvort er lengra. Oft hjálp ar að klappa 
orð in. Æski legt er að sýna líka orð mynd irn ar og bera þær sam an, telja 
t.d. stafina. Þá má skrifa orðin í „orða bók” og mynd skreyta. Hér hentar 
vel að bera saman lengd orða. Kennarinn segir tvö orð, langt og stutt, 
og barnið reynir að átta sig á hvort er lengra. Oft hjálpar að klappa 
orðin. Æskilegt er að sýna líka orðmyndirnar og bera þær saman.

Á vef Menntamála stofn un ar eru verk efna blöð með sög unni.



Krist ín Steins dótt ir 
er höfundur efnis.
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Teikn ing ar eru eft ir 
Krist ínu Rögnu Gunn ars dótt ur.

Smá bæk ur Menntamála stofn un ar 
eru ætl að ar börn um sem eru  

að læra að lesa.

Úti að aka er þriðja bók in  
af átta þar sem áhersla er  
lögð á að æfa orð með  
sam hljóða sam bönd um. 

Í þess ari bók eru sér stak lega  
æfð orð með sl, slj, sm,  

smj, sn og snj.

3
SAMHLJÓÐASAMBÖND


