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1 ”Jeg hater jul” sier Olle. Hvorfor tror du han sier det?  

2 June blir med Olle i butikken for å kjøpe julegave  
til moren hans i en musikk-butikk. Men når de er  
der forsvinner Olle? Hvorfor gjør han det?

Jul hos Tigergjengen

3 Om kvelden ser June ut vinduet og oppdager noe mystisk 
nede i gaten. Hun går ut. Hva er det hun ser?

4 Tommy sin far ringer for å fortelle noe som har  
skjedd i familien. Hva er det faren forteller?

Han har glemt å ta med penger.

Han synes det er for mye bråk og uro i der.

Han er sulten og vil ha noe å spise.
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5 Kim har sett en plakat i butikken, om en hund. Hva sto 
det på plakaten? 

6 Hvem var den mystiske mannen June så ute i gaten?

7 Vennene i Tigergjengen går ut for å lete etter  
Hansen sin hund. De går to og to sammen.  
Hvem går sammen med hvem?

En søppeltømmer.

En mann som var ute og tømte søppel.

En fattig person, som lette etter noe å spise.

Hansen, som lette etter hunden sin Fido.

går sammen med

går sammen med

går sammen med

8 Hvem er det som finner hunden Fido? 

9 Hvor var hunden? 
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12 Den julen blir det mange på Fellesen. Hansen er glad,  
for nå slipper han og Fido å være alene. Og Fido får en 
julegave av Olle. Hva får han?

13 Fortell hva du pleier å gjøre i julen eller en annen høytid?

10 Tommy sin farmor kan ikke være alene hjemme i huset 
sitt i julen. Hvorfor kan hun ikke det?

11 Hvem kan Tommy sin farmor være hos i julen?


