5a På bussen
Tova och Linnea satt bredvid varandra
långt bak. De pratade om museet de
skulle till. Så tystnade Tova. Hon blev blek.
”Jag mår illa”, sa hon. Tova gick längst fram
i bussen. ”Kan jag få sitta här”, frågade hon.
”Det är klart”, sa Hanna.
Busschauffören vände lite på huvudet.
”Ska jag stanna så du
kan gå av en stund?”
”Tack, men det behövs nog inte.”
”Ja, om du ändrar dig
är det bara att säga till.”
”Vilken snäll chaufför”, tänkte Tova.
”När vi kommer fram får vi
sjunga tacksången för honom.”

Frågor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vem satt Tova först med i bussen?
Varför tystnade Tova?
Vart gick Tova?
Vad frågade busschauffören?
Vad tyckte Tova om busschauffören?
Vad skulle de sjunga för chauffören?

Svar:
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5b På museum
”Ni måste se till att ni är i närheten av er
ledare hela tiden. Vi vill inte ha någon som
kommer bort.” Fröken hade sagt det säkert
fem gånger, tänkte Niklas. Han och sju andra
gick med Linneas mamma. Utställningen de
tittade på handlade om jordens utveckling.
När de stod och tittade på det stora
dinosaurieskelettet rörde det plötsligt på sig.
Alla sprang skrikande sin väg.
Niklas kunde inte röra sig.
Dinosaurien sänkte huvudet
mot honom och bet tag i hans arm.
”Vakna”, sa Linus och ruskade Niklas.
”Vi ska gå av bussen nu.”

Frågor:
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vem pratar i början?
Hur många gick med Linneas mamma?
Vad handlade utställningen om?
Vad gjorde dinosaurieskelettet?
Var bet dinosaurien Niklas?
Vem väckte Niklas?

Svar:
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