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Den eldsprutande draken kom flygande.
Tova satte på sig sina bevingade sandaler
och följde efter. Draken skulle leda henne
till grottan där skatten fanns.
Det gällde bara att hålla sig utom
synhåll. Så fort djuret verkade vända
på huvudet sprejade Tova ett moln
framför sig. Problemet var att hon själv
inte såg draken när hon var i molnet.
Så hände det som inte fick hända.
När hon kom ut ur ett moln var draken borta.
”Tova, vi ska åka till mormor nu!”
Tova suckade. Alltid blev hon avbruten när
spelet var som mest spännande.

7. Vad kom flygande?
8. Vad satte Tova på sig?
9. Vad fanns i grottan?

10. Vad hade Tova för sprej?
11. Varför sprejade Tova framför sig?
12. Vart skulle Tova åka?

Frågor:

Svar:

8b Datorn

bevingade
sandaler 8

en drake 4

en skatt 6

molnsprej 3

till mormor 7

för att
inte synas 12

Linnea hade dansat jazzdans sedan
terminens början. Hon tyckte det var
jätteroligt! Det enda som kändes svårt
var att få rörelserna mjuka, men det
berodde nog på ovanan.
När Linnea kom in i gymnastiksalen
var det två främmande killar där. Innan
gruppen satte igång med uppvärmningen
berättade dansläraren att de skulle få prova
på hip-hop. Det var därför killarna var där.
De skulle vara lärare idag.
Linnea gjorde sitt bästa för att vara sådär
mjuk som de var. Det gick inte särskilt bra,
men hon tyckte det var roligt ändå.

1. Vad tränade Linnea för något?
2. När hade Linnea börjat med dansen?
3. Vad tyckte Linnea om att dansa?
4. Vad tyckte Linnea var svårt?
5. Varför var det två killar i salen?
6. Vad fick gruppen prova för dans?

Frågor:

Svar:

det var roligt 5

den här
terminen 2

att röra
sig mjukt 10

jazzdans 9

de skulle
vara lärare 11

hip-hop 1

8a Dansen


