EVA THORS RUDVALL

BIOBESÖKET

Moa och Ali ska på
dejt.
De ska gå på bio.
Moa väntar på Ali.
Varför kommer han
inte?
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Jobba med bokens ordlistor och skriv färdigt meningarna.
sidan 3

1. Jag har en randig _____________.

2. Jag har svarta ______________.

3. Jag tittar i ______________.

4. I kväll ska jag gå på ______________ .

sidan 5

1.

___________ har en _______________.

2. I väskan har hon en ____________

och ______________ .
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sidan 7
1. Idag _____________ det.

2. Då är det bra att ha ett _________________.

3. Jag tittar på min ________________ .

sidan 9

1. Moa är inte glad. Hon är _______________.

2. En ___________________ med en stor ________________ .

3. Jag har en _____________________ .

sidan 11

1. näsa
2. hand
3. mun
4. öra
5. öga

_______ _______ _______ _______ _______
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sidan 13

1. En

_____________ springer i ________________.

2. Moa har _____________

3. Ett _____________

och _____________ .

med ________________.

sidan 15

1. På bion sitter en ____________.

2. Ali har ___________________ .

3. Ali ___________________

Moa.
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sidan 17

1. Moa är glad. Hon ____________ .

2. Ali ______________

3. En ______________

sig jackan.

ser en ________________ .

sidan 19
1. Moa har en _________________.

2. Jag äter _____________________.

Färger: (leta i hela boken)
1. vit
2. blå
3. grön

_____

_____

____

4. röd
5. svart
6. gul

_____

_____
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