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Användningsmöjligheter

• förskola
• grundskola
• grundsärskola
• specialundervisning
• svenska som andraspråk/sfi 
• undervisning i främmande språk

Inlärningsmål
• att följa en berättelses förlopp och att 

förstå den kronologiska ordningen
• att tänka logiskt
• att föreställa sig och formulera hur en 

berättelse kan fortsätta
• att utveckla och uttrycka sina egna idéer
• att uttrycka sig muntligt och skriftligt

Användningsförslag
•  beskriv situationer och känslorna hos de 

inblandade
• berätta handlingen i berättelsen, 

muntligt eller skriftligt
• hitta kortens rätta ordningsföljd
• hitta på en titel 
  

Språklåda - Lola och Fred
Art.nr. 7762-829-2

Sekvenserna
Sekvenserna hänger alla ihop och kan 
göras till en histria av valfri längd.

Att drömma om att flyga
 1. Lola och Fred tittar på himlen. 
 2. De ser fåglar som flyger i luften. 
 3. Lola och Fred börjar drömma. 
 4. De drömmer om att flyga.

Första flygförsöken
 5. Fred föreslår Lola att de skall flyga 

tillsammans.
 6. De spänner fast sig vid en stor raket, 

Fred tänder stubinen.
 7. Raketen lyfter, Lola och Fred står kvar 

på marken i ett moln av svart rök. 
 8. Fred och Lola har gjort ett par stora 

vingar, som Lola tar på sig. Fred sitter 
på hennes nacke.

 9. Vingarna går sönder. Fred och Lola är 
kvar på marken.

Innehåll:
74 bildkort, 9x9 cm. Numreringen följer 
berättelsen. Korten kan delas upp i kortare 
sekvenser om man så önskar.

Sköldpaddan Lola och grodan Fred är mycket goda vänner. De drömmer båda två om att 
kunna flyga. En dag beslutar de sig för att förverkliga sin dröm. Hädanefter kan ingenting hejda 
dem. De funderar ut alla möjliga idéer och låter sig inte avskräckas av sina misslyckanden, 
tröstar varandra och ger inte upp. Till slut lyfter de, upptäcker olika världar och skaffar sig nya 
vänner.
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Byte
 33. Fred tittar upp och ser att det flyger en 

luftballong ovanför Lola. 
 34. Fred pekar uppåt. 
 35. Lola upptäcker ballongen. 
 36. Lola tar tag i luftballongens rep.
 37. Lola och Fred hänger på utsidan av bal-

longens korg och de har kilat fast sin drake 
under en av sandsäckarna.

Möte i luften
 38. Lola och Fred kikar in i korgen. 
 39. Det sitter en apa där, han äter bananer och 

bredvid honom finns en hel klase bananer. 
 40. Apan heter Tom och han bjuder Lola och 

Fred på bananer. 
 41. Tom berättar att han kommer från en cirkus 

och att han en dag gav sig iväg med  
ballongen. 

 42. De tre vännerna har ätit många bananer 
och vilar nu mätta på bananskalen.

En lång flygtur
 43. De tre vännerna fortsätter att flyga ombord 

på ballongen.
 44. Mot kvällen når de fram till havet.
 45. Under natten flyger ballongen över havet.
 46. Långsamt minskar deras förråd av  

bananer.

Storm
47. Lola, Fred och Tom är rädda.
48. Ett åskväder bryter ut, de ser blixtar.
49. Ett enormt moln omger ballongen.
50. De tre vännerna kryper ihop i ett hörn av 

ballongkorgen och tittar på ovädret.
51. Vinden för ballongen allt närmare de storm-

piskade vågorna.

Landning på vattnet
 52. Ballongen landar på vattnet.
 53. Tom skär av ballongens rep.
 54. Korgen driver på vågorna, åskvädret drar 

bort.
 55. Korgen fylls långsamt med vatten. Tom 

studerar horisonten. 
 56. Fred har klättrat upp på Toms axlar och 

han i sin tur står på Lolas axlar. Lola balan-
serar på korgens kant. Fred ser land.

Två katapulter
 10. De två vännerna har byggt en ramp och 

spänt ett tjockt gummiband så att de kan 
skjuta iväg sig som med en katapult.

 11. I stället för att flyga så har Lola och Fred 
trasslat in sig i gummibandet.

 12. De två vännerna sitter i en ny anordning.
 13. Denna vibrerar fortfarande, Fred och Lola 

är borta.
 14. Lola och Fred har slungats rätt ner och  

deras huvuden är begravda i sanden.  
Deras katapult förde inte upp dem i luften.

Ballongflygning
 15. Lola och Fred har knutit på sig så många 

ballonger att de verkligen lyfter.
 16. En flock fåglar flyger ner till ballongerna 

och pickar hål på dem.
 17. De två vännerna landar hårt på marken och 

fåglarna skrattar åt dem. 
 18. Lola gråter av besvikelse, Fred tröstar 

henne.

En ny konstruktion
 19. Lola och Fred sitter på marken, besvikna 

och grubblande. 
 20. Fred får en jättebra idé och hoppar högt av 

glädje.
 21. Fred skissar upp en konstruktionsplan på 

ett ritbord.
 22. Tillsammans bygger de båda vännerna en 

drake.
 23. Draken är färdig.

Drakflygning
 24. Lola spänner fast sig vid draken, Fred häm-

tar en pilotmössa och en halsduk åt henne.
 25. Lola är beredd att flyga iväg.
 26. Fred håller i repet och är också beredd.
 27. Fred börjar springa och håller i repet. 
 28. Lola flyger med draken bland fåglarna och 

molnen.

Passagerare
29. På marken håller Fred fortfarande i repet.
30. Fred släpas längs marken av repet.
31. Fred kan inte längre hålla emot draken, han 

lyfts upp i luften.
32. Fred håller fast i repet och flyger med Lola.
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Ett stort hinder
 67. De tre vännerna flyger glatt från lian till 

liangenom regnskogen.
 68. Plötsligt möter de ett stort hinder och faller 

tungt till marken.
 69. De tre vännerna tittar förskrämt på ett grått 

monster. 
 70. Monstret visar sig vara en elefant, som 

heter Julia.

Mot nya äventyr
 71. Julia skrattar högt åt den roliga synen vid 

sina fötter.
 72. Tom, Lola och Fred berättar, livligt om sitt 

äventyr, fyllt av dramatiska händelser.
 73. De tre vännerna klättrar upp på Julias sna-

bel och sedan upp på hennes rygg. 
 74. Tillsammans går de in i regnskogen på jakt 

efter nya äventyr.

En blöt resa
 57. De tre vännerna hoppar i vattnet.
 58. Lola simmar mot land med Fred och Tom 

på ryggen. 
 59. En våg bär upp dem mot stranden. 
 60. Lola kravlar upp på stranden med Fred och 

Tom på ryggen.
 61. De tre vännerna är lyckliga över att vara 

tillbaka på land. 
 62. Tom kommer med bananer och mangofruk-

ter från regnskogen. Lola och Fred äter.

Ett nytt sätt att ta sig fram
 63. Tom hänger i en lian och vinkar åt sina vän-

ner att klättra upp.
 64. Lola lyfts upp i trädet, Fred skjuter på un-

derifrån, Tom drar ovanifrån.
 65. Tom förklarar hur man svingar sig med 

lianer. 
 66. De tre vännerna hoppar iväg från grenen.
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