
Gott er þar að sitja og lúra 
Teiknimyndir horfa á og kúra. 

 

Gott að sitja, gott að snæða. 

Gott er þar að lesa og læra. 

 

Kalt er úti, kuldinn bítur. 
Húfa á höfði og þú betur út lítur. 

 

Gott að sofa, gott að kúra 
Gott er þar að lúlla og lúra. 

 

Vindur tuskur, vindur klæði 

Fötin verða aftur æði. 

 

Knúsar, strýkur, kyssir fingur.  

Les og fyrir svefninn syngur. 

 

Þú ert skítug,  þú ert í baði  
En þar finnur þú líka þitt súkkulaði. 

 

Þar situr mamma og kaffi drekkur 
Súkkulaðið er þar, þetta er ekki hrekkur.  

 

Hvað þarftu er borðar, þetta ei flýtur.  

Þú ekki með höndunum matarins nýtur  

 

Þar er ýmislegt skart og jafvel hringar.  
Kannski þar finnast vísbendingar.  

 

Gleypir gubb og stóra kúka.  
Ekki er gott þar að húka.  

 

Útiföt hér og útiföt þar.  

Útifötin eiga ekki að vera allstaðar.  

 

Þegar í skólann ferð hvað tekur þú með.  
Þar súkkulaðið finnur og bætist þitt geð.  

 

Við dönsum við syngjum og jafnvel eitt hopp. 
Ef á er kveikt segir ________________ STOPP 

 

Með andfælum vaknar og hleypur af stað. 

í spegilinn lítur og bregður við það. 

 

Ruslinu stundum á gólfið þú hendir 
Á réttan stað foreldri þitt þér á bendir. 

 

Við borðið þú morgunverðar úr skálinni nýtur 
Ganga á frá, en á tækið þú aldrei lítur. 

 

Kisa fer út og kisa fer inn 

Þar finnur þú eitthvað í magann þinn. 

 

Drífum okkur af stað í fjallið, ef mamma ei gleymir 

Skíðin eru hvar, manstu hvar hún þau geymir? 

 

Hvar á að leika um það þið rífist og þrætið 
Inni hjá honum eftir að þann yngsta þið grætið 

 

Þar þú um ferð, þar er aldrei friður 
upp og niður, upp og niður 

 

Kannski einn daginn ávöxt hún ber 

Súran og gulan handa þér 

  

Við lærum og fræðumst um stjörnur og dýr 
Margt sniðugt þar finnur sem að okkur snýr. 

 

Mamma og pabbi þar þjóta af stað. 
Samt eru þau kyrr, hvað er nú það 

 

1.Sófinn. 2.Eldhúsborðið 3.Útifataskúffan 4.Rúmið þitt 5.Þvottavélin 

6.Mamma/pabbi 7.Baðkarið 8.Hægindastóll, mamman sat þar og drakk 

kaffi 9.Hnífaparaskúffan 10.Skartgripaskrín 11.Klósettið 12.Andyrið 

13.Skólataskan 14.Útvarpið. Línan táknar nafn barns. 

15.Miðinn sést í spegilmyndinni á baðherbergi 16.Ruslaskápurinn 

17.Uppþvottavélin 18.Kattahurðin 19.Geymslan 20.Herbergi litla bróður 
21.Stiginn 22.Sítrónutré 23.Bókahillurnar 24.Trainerinn í stofunni (hjól) 

 


