På hösten är det kallt
ganska ofta,
då klär jag gärna på mig en
När jag rider på en häst
klär jag ofta mig i

kofta
väst

Vårnatten är sval,
då är det skönt att ha en

sjal

Jag ville spela ett spratt
och tog på mig en tokrolig

hatt

När jag vill vara fin,
så vips
tar jag fram min stiligaste
När vi ska värma våra
rumpor
drar vi på oss byxor, inte
Då jag en bok vill läsa
använder jag ögon, inte
Vi tuggar med våra tänder
och vinkar med våra
I skogen finns det rötter,
då får vi lyfta på våra
Vår orangeprickiga gardin
får mig att tänka på en

slips
strumpor
näsa
händer
fötter
apelsin

Jag känner en indian
som älskar att äta
Kan du tänka att en
hungrig haj
åt upp vår nybakta
I en korg i vårt kök
låg en blank och ljusbrun

banan
körsbärspaj
lök

I ett huj, utan att blinka,
åt en husmus upp vår

skinka

När jag får hicka
tar jag en pastill ur min

ficka

Anna vill till varje pris
äta en stor portion med

ris

Visste du att också
baroner
glufsar i sig
Nu ska vi baka
en smaskig
Till julklapp vill jag ha en
docka,
min syster önskar sig en
För att kunna rita
behöver jag en

makaroner
kaka
klocka
krita

Med en liten nyckel
öppnas låset på min
Ibland blir jag våt,
när jag åker

cykel
båt

Jag lämnar gaffeln i fred
och äter soppan med

sked

I verktygsbacken låg
min splitternya

såg

På lavoaren i en skål
ligger en hal, grön

tvål

En genomskinlig vas
påminner mig om ett

glas

När du undan regnet vill
fly
behöver du ett
I Indien känner jag en tant
som brukar rida på en
Tankspridda elever kantar
sin skolväg med
borttappade
I gräset hoppade en sparv
och nappade en stor fet

paraply
elefant
vantar
larv

Över golvet i mitt hus
sprang en gång en liten

mus

Se upp, se upp!
Här kommer en galen

tupp

Jag trodde jag såg fel,
för i havet guppade en

säl

I Afrika åkte vi många mil
för att få se en livslevande
På backen låg en böna,
den nappade en
Så besvärligt att ro!
sa en fläckig

krokodil
höna
ko

I min pappas hatt,
satt en mager

katt

Jag känner en präst,
som rider på en

häst

I en blommig ask
slingrar sig en

mask

Det är svårt att niga,
sa en

nyckelpiga

