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Læseguide  

 

Før fælleslæsningen:  

Vis bogens forside til børnene. 

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

”Hvilken årstid er det?” 

Læs bogens titel. 

 

Vis bogens bagside. 

Spørg: ”Hvad sker der her?” 

Tal med børnene om deres forventninger til bogen. 

 

Under fælleslæsningen: 

Den voksne læser teksten for børnene.  

Lav stop undervejs og inddrag børnene: 

”Se på billedet på højre side. 

Hvad sker der her?” 

Lad børnene gætte på, hvad der står i teksten. 

Læs videre. 

 

 

Efter fælleslæsningen: 

Tal med børnene om: 

”Hvad handler bogen om?” 

”Hvorfor er det svært at finde mad?” 

”Hvorfor kan Ravn ikke spise det døde dyr selv?” 
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”Hvem får hjælp… Ravn eller Ræv?” 

”Hjælper I dyrene om vinteren?” 

 

Individuel læsning: 

Hvert barn får en bog. 

Optakt: Sæt fokus på de ord, der går igen. Skriv Ravn og Ræv på tavlen eller på 

ordkort. Lad dem finde dem i teksten. 

Sæt fokus på første lyd. Se f.eks. på side 7. Der er et dødt dyr. ”Hvad er den første lyd 

i de to ord?”, ”Find dødt dyr i teksten.” 

 

Instruktion: 

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

kan høre.” 

”Læs teksten ”med øjnene”. 

Vær opmærksom på, om der er børn, der stadig gerne vil bruge en ”læsefinger”. 

Nå rundt til alle børn, og hør dem læse. Hjælp hvor der er brug for det. 

 

Aktiviteter: 

Alle børn får et opgaveark. 

 

Opgave 1. 

Se på side 12. 

Skriv teksten her: 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 
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_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

Find ”Ravn” og sæt en sort streg under. 

Find ”Ræv” og sæt en rød streg under. 

  

Opgave 2. 

Skriv ”Ravn”, ”Ræv”, ”Sne og is” og ”Dødt dyr” ved pilene.  

 

 

 ______________________________ 

 

 ______________________________ 

 

 ______________________________ 

 

 ______________________________ 
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Opgave 3. 

Ræv og Ravn har spist god mad. 

Nu skal de sove. 

Tegn, hvor Ravn sover. 

Tegn, hvor Ræv sover. 

 

 

 

 

 

 

 


