
Apen Ola er redd vann. 

Han har falt i en elv. 

Pappa reddet han. 

Ola leker i trærne. 

Ola elsker å klatre høyt. 

I treet får han spise i fred. 

Ola synger når han er alene. 

Hva er Ola redd for?                    

Hva liker Ola å gjøre?                    

Hvorfor spiser Ola bananer i toppen av treet?                    

Hvorfor tror du Ola synger når han er alene? 
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Den lille apen Ola var redd for vann. 

Han hadde falt ut i en stor elv da han var liten. 

Heldigvis ble han reddet av pappa. 

Nå vil ikke Ola leke ved vannet mer. 

Ola liker å leke i trærne. 

Her kan han svinge seg fra gren til gren. 

Ola elsker å klatre høyt opp i trærne. 

I toppen av treet kan han nyte utsikten og spise 

bananer i fred og ro. 

Ola pleier også ofte å synge litt når han er alene. 

Hva er Ola redd for?                    

Hva liker Ola å gjøre?                    

Hvorfor spiser Ola bananer i toppen av treet?                    

Hvorfor tror du Ola synger når han er alene? 
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Den lille apen Ola var skikkelig redd for vann. 

Han hadde falt ut i en stor elv da han var liten. 

Heldigvis ble han reddet av pappa før han druknet. 

Nå holder Ola seg langt unna vannet. Ola liker i 

istedenfor å leke i trærne. Her kan han svinge seg fra 

gren til gren i full fart. Ola elsker å klatre helt til 

topps i trærne der han bor. I toppen av treet kan han 

nyte utsikten og spise bananer i fred og ro. Her er det 

ingen som maser på ham. Ola pleier også ofte å synge 

litt når han er alene. Da er det ingen som kan le av 

sangstemmen hans.  

Hva er Ola redd for?                    

Fortell hva Ola liker å gjøre                    

Hvorfor spiser Ola bananer i toppen av treet?                    

Hvorfor synger Ola når han er alene? 
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