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Var var Pia? 

Röd gran   
Pia var ute.
En gran var röd.
Var det blod?
Pia blev blek.
Där låg en gris!
Hon tog i den.
Den var mjuk.
Den var av tyg.
Pia såg Jim.
Han log.

Var var Pia? 

Hur var en gran?

Blev Pia blek? 

Vad låg där ute?

Hur var en gris? 

Vem såg Pia ute?

Vem sov?

Vad sa ”knak”?

Vem kröp ihop?

Kom det en bov?

Vem kom in? 

Steg     
Jim sov.
”Knak.”
Det var steg.
Jim sov inte mer.
”Knak.”
Vem var där?
Var det en bov?
”Knak.”
Någon kom!
Jim kröp ihop.
Pia kom in.
- Ja, må han leva.

1:1  Läs och svara 1:2  Läs och svara

Vad sa Pia?

Pia var på isen.

Pia kom fel. Pia var på bron. Där var en spik. Jim tog i Pia. Nej. Pia såg en säl.

Pia var på isen. Pia åkte fort. Där var en vak. Ja. Pia hade ont. Jim dök i.
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Var övade Jim?

4:1  Läs och svara
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Pilen 
Jim var på gatan och övade med sin  
pilbåge. Han siktade mot ett träd. 
Pilen flög förbi trädet och in på en tomt. 
Där låg en farbror och solade.  
Pilen landade på hans mage. 
Farbrorn skrek högt. Han såg Jim.  
Jim rusade iväg. Farbrorn kom efter. 
Pia var på lekplatsen. 
Hon såg Jim. 
- In här, skrek hon. 
Jim flög in i lekstugan. 
Farbrorn kom flåsande. 
Han klev förbi Pia och in i lekstugan. 
Jim kröp under bordet.  
- Förlåt, sa han. 
- Ja då, sa farbrorn. Kom fram nu så får  
jag visa hur man siktar.
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7Var övade Jim?

Vad övade Jim med?

Vad siktade Jim mot? 

Vem låg och solade?

Var landade pilen? 

Vem skrek högt? 

Vem var på lekplatsen?

Var flög Jim in? 
 

Kom farbrorn in  
i lekstugan?

Vad kröp Jim under? 

Vem sa förlåt?

Kunde Jim sikta bra?

Jim övade  
på gatan.

Pilen landade på 
en farbrors mage.

Jim sa förlåt. Pia var på  
lekplatsen.

Jim kröp under 
bordet.

Nej. Jim flög in  
i lekstugan.

Ja. Jim siktade mot  
ett träd.

Jim övade  
på gatan.

En farbror låg 
och solade.

Jim övade med  
sin pilbåge.

Farbrorn skrek 
högt.


