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kan kan ikke

Jeg kan kende forskel på skønlitteratur og faglitteratur 

 

 

Hvad er skønlitteratur? 

Hvad er faglitteratur?

Hvilke informationer kan man finde på forsiden?

Hvilke informationer kan man finde på bagsiden?

Hvad kan du bruge en indholdsfortegnelse til? 

Hvad kan du bruge overskrifterne i en fagbog til?

Hvad kan du bruge faktabokse i en fagbog til?

Hvad kan du bruge en ordforklaring til?

Hvad bruges et stikordsregister til?

Hvor meget ved du?
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en roman?

et ungdomsblad

en fysikbog?

en avis?

en kogebog?

Hvilken metode bruger du, når du læser for at hygge dig?

Hvilke metoder bruger du, når du skal læse lektier?

Informationssøgning: Hvad gør du, når du skal finde en bestemt information …

i en bog?

på nettet?

Hvad er formålet med at læse …
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Ræk fingeren op, når du er kommet hertil.

Nu får du af din lærer et eksemplar af bogen Ind i biologien 7.

Find emnet om ’Havet’. Hvilke sider står emnet på?

Hvilke hovedoverskrifter er der i emnet ’Havet’? Skriv overskrifterne og sidetal her:

Find afsnittet, der hedder ’Fiskeri’.

Kast et blik hen over siderne. Hvad tror du, man kan finde oplysninger om her?

I hvilket land spiser man mest fisk? 

Hvad synes du er de tre vigtigste informationer, du får på disse fire sider?
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Hvilke oplysninger kan du læse ud af illustrationerne på side 136-137?

Hvilke oplysninger kan du læse ud af illustrationen nederst til højre på side 123?

Hvilke oplysninger kan du læse ud af illustrationen nederst til venstre på side 122?

Når du er færdig med testen, rækker du fingeren op, så din lærer kan få din besvarelse.


