6a Veterinär

6b Lärare

Klockan var fem på morgonen.
Det ringde hemma hos Anna.
Det var problem med en ko
som skulle kalva.
Anna åkte snabbt iväg.
Kon låg matt på golvet i sitt bås.
Anna stoppade in armen och
undersökte kon. Kalven låg fel.
Anna gav kon bedövning
och lade kalven i rätt läge.
Sedan drog hon ut den
i framklövarna.

Jill parkerade motorcykeln vid skolan.
Liam stod utanför klassrummet.
”Min mamma hjälpte
en ko att kalva i morse”, sa han.
”Vad spännande! Berätta."
Liam berättade.
Sedan började lektionen.
”Idag ska ni få lösa
matteproblem i par”, sa Jill.
”Vilka sätt kan man lösa matteproblem på?
Har ni några förslag?”
Många räckte upp händerna.

Frågor:

Frågor:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vad var klockan när det ringde?
Vem hade problem?
Vad gjorde Anna med kon?
Hur låg kalven?
Vad fick kon?
Vad drog Anna i?

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hur åkte Jill till skolan?
Vem stod utanför klassrummet?
Vem pratade Liam om?
Vad tyckte Jill om Liams berättelse?
Vad skulle eleverna arbeta med?
Varför räckte eleverna upp händerna?
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13 a Bilresan

13 b Skogen

Johan hade råkat köra på en fasan.
Den hade åkt in i luftintaget.
Bara en fot och en fjäder syntes.
Johan beslöt att ta ut fasanen
när han kom fram.
När han tittade i luftintaget
var fågeln borta.
Johan öppnade motorhuven.
Fasanen satt där nere.
Johan lyfte ur fågeln.
Den flaxade med vingarna.
Sedan sprang den in i skogen.

Sara var i skogen och plockade blåbär.
Det var inte roligt.
Hon hade bara följt med
pappa ut för att vara snäll.
Det var ju hans födelsedag.
Myggen surrade överallt.
Men regnstället skyddade
ganska bra mot dem.
Plötsligt hörde Sara ett prasslande.
Hon tittade upp och fick se
en fasan som sprang förbi.
Det var lite spännande i skogen ibland ändå.

Frågor:

Frågor:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vad hade Johan råkat köra på?
Var hade fasanen åkt in?
Vad syntes i luftintaget?
Tog Johan ut fasanen direkt?
Vad öppnade Johan?
Vart försvann fågeln?		

7.
8.
9.
10.
11.
12.		

Vad plockade Sara för bär?
Varför hade Sara följt med ut?
Vems födelsedag var det?
Vad surrade?
Vad hade Sara på sig?
Var det en fågel som prasslade?
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