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FØR DU LÆSER

Skriv, hvad du kan se på forsiden af bogen.

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Kig på bagsiden.
Hvad står der, at du kan læse om i bogen?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Skriv sætningerne færdige:

Der findes 
_________________________________________________________________________________________________

De bygger
_________________________________________________________________________________________________

Isfuglen er 
_________________________________________________________________________________________________

  Navn
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Kan du bruge indholdsfortegnelsen og finde rundt i bogen? 
Læs indholdsfortegnelsen, og skriv, hvad kapitlerne hedder.
Læs mere og Stikord er ikke et kapitel.

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
 

På hvilken side kan du finde Stikord?               

_________________________________________________________________________________________________

Sæt  X  ved de rigtige stikord.  

 farve    gul     fisk     fisker   

 fjende    føde   gylpe     hule  

 rede    næb    syn     tunnel  
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Mens du læser

Skriv X ud for det rigtige svar.

Passer det? Ja Nej 

 En isfugl er en lille, sky fugl.

 En isfugl lever i haver, hvor der er mennesker.

 Der er 87 slags isfugle i verden.

 I Danmark er der kun én slags.

 Der er ti slags i Danmark.

 Isfuglen i Danmark lever i Jylland.

 Der findes cirka 300 par.

 Isfuglen findes over hele Danmark.

 Der er cirka 500 par i Danmark.

  
Han og hun. 
Hvad er hvad? Hvordan kan man kende forskel? 
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Hvad spiser isfuglen? Og hvordan fanger den sin føde?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Fakta om isfuglen.

Efter du har læst

Læs mere og Stikord.
Hvad er titlen på den bog, hvor du kan læse mere om isfuglen?

_________________________________________________________________________________________________

Hvilket dansk søgeord skal du bruge på YouTube for at se film med isfuglen? 

_________________________________________________________________________________________________

Hvilket engelsk søgeord skal du bruge på YouTube for at se film med isfuglen? 

_________________________________________________________________________________________________

Unger Fjender
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Du kan vælge mellem to opgaver.

1 - Læs side 8 og 9 igen.
Tegn en lille tegneserie, der viser, 
hvordan isfuglen fanger sin føde. 
Der skal være 3- 5 billeder.

2 - Læs side 10 og 11 igen.
Tegn en lille tegneserie, der viser, 
hvordan isfuglen bygger sin rede. 
Der skal være 3-5 billeder.  

En tegneserie består af mindst to billeder, 
som er afhængige af hinanden ved at hænge 
sammen, så de fortæller en historie, der 
fortsætter fra det ene billede til det andet. 
Teksten er tale-, lyd- eller tænkebobler. Der 
kan også være en kort tekst i en ramme. Den 
forklarer, hvad der sker, eller hvor det er. En 
tegneserie kan også være uden tekst, så det 
kun er billederne, der fortæller. 
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