
Den kloge krage  

 1 

Læseguide  

 

Før fælleslæsningen: 

Vis bogens forside til børnene. 

Spørg: ”Hvad tror I, bogen handler om?” 

Læs bogens titel. 

”Har I set en krage?” 

”Hvordan kan en krage være klog?” 

Tal med børnene om forventninger til bogen. 

Vis bogens bagside. 

”Hvad tror I, der sker her?” 

 

Under fælleslæsningen: 

Start med titelbladet. Se på det lille runde billede: 

 ”Hvad gør kragen her?” ”Hvad er det, den vil?” 

 

Så læser den voksne teksten for børnene. 

Lav et par stop undervejs og sig: 

”Se på billedet på højre side. Hvad ser I her?” 

Lad børnene gætte på, hvad der står i teksten. 

Læs så videre. 

 

Efter fælleslæsningen: 

Tal med børnene om: 

”Hvad handlede bogen om?” 

Tal med børnene om bogens tema: 
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 ”Hvad gør kragen, for at få mad?” 

”Er kragen klog?” 

”Hvornår synes I, at man klog?” 

 

Individuel læsning: 

Hvert barn får en bog. 

 

Optakt: 

Sæt fokus på de hyppigt gentagne ord: ”Krage”, ”Nødden”. Skriv dem på tavlen, og 

lad børnene finde dem i deres bøger. 

Sæt fokus på første lyd. Se f.eks. på side 19, der er en bil. ”Hvad starter bil med?”, 

”Find bil i teksten.” 

 

Instruktion til læsning: 

”Find en lav ”læsestemme”. Sådan én, man selv kan høre, men de andre næsten ikke 

kan høre.” 

”Kan I læse ”med øjnene”?”. Altså uden ”læsefinger”.  

Nå rundt til alle børn og hør dem læse. Vær opmærksom på dem, der har brug for 

hjælp. 

 

Aktiviteter: 

Hvert barn får et opgaveark. 

 

Opgave 1. 

På opgavearket står tre spørgsmål: 

 

Hvad gør kragen med nødden: 
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Side 8: Kragen______________________________________ 

 

Side 12: Kragen giver________________________________ 

 

Side 18: En bil______________________________________ 

 

Opgave 2. 

Her er en masse krager og nødder. 

Skriv ”kragen” og ”nødden” de rigtige steder.  

 

     

 

__________________________  

 

 

 

  

___________________________ 

 

 

 

__________________________ 

 

 

 



Den kloge krage  

 4 

 

 

 

 

___________________________ 

 

 

 

___________________________ 

 

 

 

___________________________ 

 

Opgave 3. 

Kragen er mere sulten. Krager spiser alt. 

Tegn en tegning af kragen, der finder mere mad. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


