Du ska nu läsa en berättelse, som heter Den olydiga dagen.
Berättelsen handlar om en farmor, som berättar om när hon var liten.
Då hade hon en kompis, som hette Jan-Erik. En dag begav sig
farmor och Jan-Erik olovandes ner till en sjö.
Vad som hände där ska du få läsa om nu!
Berättelsen är uppdelad i tre delar.
Efter varje del får du några frågor, som du ska besvara.

Den olydiga dagen, del 1
Farmor, du kan väl berätta om, när du var liten?
- Men det har jag ju gjort så många gånger, suckade farmor.
- Bara en gång till. Snälla, berätta, när du och Jan-Erik gick ner till
sjön, och Jan-Erik föll i vattnet, bad jag enträget.
Farmor tog sin kaffekopp och satte sig ner. Och så började hon:
Jag var åtta år, och min bäste vän hette Jan-Erik. Han var sju år.
Vi hade sommarlov och bodde med våra föräldrar på en bondgård
på landet. Det var ett roligt ställe. Bonden hade tjugo kor och två
hästar, och det fanns också höns och katter och en get. Men det som
var mest spännande var bondens vind. Jan-Erik och jag brukade
smyga upp dit. Spindelväven hängde i trasor från taket, och även om
det var mitt på dagen var det nästan helt kolmörkt däruppe. Och så
fanns där svarta fladdermöss! De hängde i taket. Upp och ner!

1

Farmors ögon lyste. Hon älskade, att berätta om fladdermössen.
Men jag ville ju höra om vad hennes pappa gjorde, när Jan-Erik föll i
vattnet.
- Men sen gick ni ner till sjön, berätta om det, farmor!
- Vi fick absolut inte gå ner till sjön, inte ensamma, Jan-Erik och jag.
- Gör aldrig det! sa min pappa med sin strängaste röst.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nu får du göra en liten paus i läsandet och besvara några frågor.
1. Numrera meningarna i rätt ordning. Skriv siffror på linjerna:
A. ____ Farmor tar sin kaffekopp och sätter sig ner.
B. ____ Flickan ber farmor att berätta om, när hon var liten.
C. ____ Farmor berättar om fladdermössen.
2. Sätt ett kryss vid det rätta svaret.
Flickan  vill  helst  att  farmor  ska  berätta  om  …
A. ____ fladdermössen på vinden.
B. ____ de olika djuren på gården.
C. ____ när Jan-Erik föll i vattnet.
3. Vad tyckte farmor var allra mest spännande på bondgården?
Markera med ett kryss.
A. ____ vinden
B. ____ hästarna
C. ____ korna
4. Skriv Sant eller Falskt på linjerna efter varje påstående.
A. Farmor har berättat den här historien tidigare. ______________
B. Farmor tyckte inte om att berätta om fladdermössen. _________
C. Farmor visste, att de inte fick gå ner till sjön ensamma. _______
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