Lille Sæl er bange
Læseguide

Før fælleslæsningen:
Vis bogens forside til børnene.
Spørg ”Kan I se, hvordan den lille sæl har det?”
Peg på skyggerne. Spørg ”Hvad er det, vi ser
her?”
Læs bogens titel.
Spørg: ”Hvorfor tror I, at sælen er bange?”
”Har I set en sælunge?”
”Hvad skal man gøre, hvis man ser en sælunge?

Vis bogens bagside til børnene.
”Hvem ser I her?”
”Hvad betyder det skilt?”
”Hvad tror I, der sker i bogen?”

Under fælleslæsningen:
Start på titelbladet med det lille runde billede.
Snak om, hvad den lille sæl gør her.
”Er der nogen, der ved, hvad sælunger siger?”.
”Hvornår hyler sælunger?”
”Kan I gætte, hvorfor sælungen hyler her?”

Så læser den voksne teksten for børnene.
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Læs et par sider først. Begynd så at lave stop undervejs og sig:
”Se på billedet på højre sidder. Hvad sker der her?”
Lad børnene gætte på, hvad der står i teksten.
Fortsæt læsningen.

Efter fælleslæsningen:
Tal med børnene om:
”Hvad handlede bogen om?”
Tal med børnene om bogens tema:
”Hvad ser den lille sæl, da den vågner?”
”Hvad kalder den folk på stranden?”
”Hvorfor er den bange for dem?”
”Hvad gør den lille sæl nu?”
”Hvorfor kommer dens mor ikke?”
”Hvem hjælper den lille sæl?”
”Hvad sker der, når der er fred og ro?”

Individuel læsning:
Hvert barn får en bog.

Optakt:
Skriv ”Lille sæl”, ”dyr” og ”mor” på tavlen, eller på ordkort.
Lad børnene finde de ord i teksten.
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Instruktion:
”Find en lav ”læsestemme”. Sådan en, man selv kan høre, men de andre næsten
ikke kan høre.”
”Brug fingeren, og peg på hvert ord, du læser.”
Sørg for at nå rundt til alle, og hør dem læse. Vær opmærksom på dem, der har
brug for hjælp.

Aktiviteter:
Alle børn får et opgaveark.

Opgave 1.
Lille sæl sover. Skriv sover tre gange:
________________

_________________

_________________

Lille sæl vågner. Skriv vågner tre gange:
_________________

_________________

_________________

Opgave 2.
1. Hvordan har Lille sæl det her?
_____________________________________
2. Hvordan har Lille sæl det her?

_____________________________________
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Hvordan slutter historien?
Dårligt eller godt? _________________________________________

Opgave 3.

Skiltet i bogen ser sådan ud:

Tegn og skriv dit eget skilt. Fortæl at folk på stranden skal gå væk:
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