
Tottes äventyr

Del 1



Totte går till lekplatsen med Kalle. Totte gungar med Kalle.



Totte vill inte gunga mer.

Totte vill klättra i klätterställningen.  



 Totte ramlar ner från 
klätterställningen.

Totte börjar gråta.



Men nu är han glad igen.
Totte börjar skratta.



Han skrattar så mycket att han fiser. Sen gick Kalle och Totte hem.



Totte bor i en lägenhet. Totte slår in koden 6938.



Totte bor på på våning 
5.

Totte åker hiss med Kalle.



Totte trycker på femman före 
Kalle.

Kalle vill också trycka på femman.



Då blir Kalle arg. Då stannar hissen på femman.



Men Kalle bråkar med Totte. Så de märker inte att hissen stannar.



Kalle blir så arg att han trycker på 
alla knappar. Sen stannar de på alla våningar.



Sen blir Kalle glad igen.
Då trycker Kalle på femman.



Men Totte blir inte arg. Då går de in till Totte.



De busar och äter upp allt godis.

 Så de får ont i magen.



Mamma blir arg.

Och mamma säger: 
- Städa upp!



Men det vill inte Kalle.
Då går han hem.



Då får Totte städa själv. Nästa dag går Totte till dagis.



Totte och Kalle går på samma dagis.
Då blir Totte arg på Kalle.



För att han inte städade upp hemma 
hos Totte.

Då börjar de bråka.



Kalle blir 
ledsen.

Sen sa de förlåt till varandra. 



 De blev vänner 
igen.

Sen byggde de sandslott.



Och sandslottet blev jättefint. 

Då kommer mobbare 
Anton.



Och han förstör 
sandslottet.

Då börjar de 
gråta.



Men sen blir de 
glada igen. Och hämtar vatten.



Vattnet häller de i 
sandlådan.

Så de kan bygga ett nytt 
sandslott.



Som är hårdare. Än det förra sandslottet.



Sen kommer mamma. Och hämtar Totte.



För att han ska gå hem.

När Totte kommer hem.



Leker han med sina tåg.

Sen ska han äta mat.



Det blir köttbullar och 
spagetti.

Efter maten ska 
Totte sova.



Men han måste Borsta 
tänderna först Nu kan Totte 

sova.



Men han måste ha sin 
nalle. Han hämtar nallen.



Nu kan Totte 
sova.

Totte ligger i 
sängen.



Mamma säger 
godnatt till Totte.

Nu somnar Totte.



Psssst totte 
råkar kissa i 
sängen Oj då!
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