En morgon när jag
vaknade och tittade ut
genom fönstret trodde jag
inte först mina ögon. Det
var en dinosaurie på
gräsmattan som….

En helt vanlig, tråkig
tisdag, tittade jag ut genom
fönstret i klassrummet. Vi
skulle skriva sagor, men
jag kom inte på något.
Helt plötsligt landade det
ett rymdskepp på
skolgården. Jag ropade på
mina klasskompisar och
vi….

En dag när alla hade satt
sig i klassrummet tog
fröken fram en brun
papperspåse. Först såg det
bara ut som en tråkig,
vanlig påse, men sedan
började den röra sig. Alla
hoppade till och fröken
började berätta att….

När jag vaknade en
morgon var det något som
kändes konstigt, det liksom
kliade i kroppen. Jag tittade
ner mot mina händer och
skrek, det var inte händer
utan istället såg jag tassar
som….

Jag och mina kompisar
lekte kurragömma i skogen
en dag efter skolan. Jag
hittade en bra grop där jag
tänkte gömma mig. Jag
hoppade ner, men landade
inte i gropen utan fortsatte
och hamnade i…..

Jag är en hemlig
superhjälte, varje kväll när
mamma tror att jag går och
lägger mig så byter jag om
och...

En dag när jag gick i
skogen var det någon som
började prata med mig. Jag
vände mig om och där stod
ett rådjur och….

Jag är en helt vanlig tjej
som kan göra en speciell
sak, jag kan….

Jag är en helt vanlig kille
som kan göra en speciell
sak, jag kan….

Människorna i världen vet
inte att leksakerna börjar
leva varje natt när de
somnar. Men det vet jag,
jag är en gul och glad
studsboll som…..

En uggla flyger högt uppe i
skyn när den plötsligt får
syn på något spännande.
Den dyker och….

Jag och min kompis hittade
en burk glitter på vinden
hos min farmor.
Burken hade en
varningstriangel på sig,
men texten syntes inte. När
vi fick glitter på oss
hamnade vi …..

Jag älskar min systers
saker, men en dag råkade
jag ha sönder hennes….

Under varje grästuva bor
vi, småljusen. Jag heter
Lilly och nu ska jag berätta
om….

Det var en gång en
ljugande pingvin som så
gärna ville sluta ljuga. Han
skulle åka till…..

Det var en gånge en katt
som inte var som andra
katter, hon hade...

Mitt äventyr som
piratkapten började när….

Mitt äventyr som kanin
började när…..

När jag var ute och gick en
dag hittade jag en mystisk
sak, det var en….

Det var en gång tre vänner,
Kalle Anka, Pelle Svanslös
och Mumintrollet.
De skulle...

Nu ska jag berätta historien
om hur Kalle Anka och
Stålmannen blev bra
kompisar.
Det började en dag när...

Livet är bra konstigt ibland.
Igår var världens tråkigaste
dag, men idag blev helt
annorlunda. Jag upptäckte
nämligen att….

Du kanske inte tror mig nu,
men jag kan prata med
djur. Jag heter _____ och
det hela började genom
att…..

Somliga gillar pasta och
andra pizza, men jag
älskar mackor. Nu ska jag
berätta om när jag uppfann
världens bästa macka. Det
började med att...

