
Luka ser et farligt dyr. 

 

Læseguide 

 

Før fælleslæsningen: 

Vis bogens forside til børnene. 

Spørg ”Hvad ser I her?” 

”Hvad gør hunden?”. ”Hvad gør katten?” 

Læs bogens titel.  

Spørg: ”Hvem er Luka?”  

”Kender I nogle farlige dyr? 

”Hvad tror I, bogen handler om?” 

 

Vis bogens bagside til børnene. 

”Hvad ser I her?” 

”Hvad tror I, der sker i bogen?” 

 

Under fælleslæsningen: 

Start med at kigge på billedet side 5. 

”Hvem ser vi her?” 

”Hvad vil Luka gerne?” 

 

Så læser den voksne teksten for børnene. 

Læs et par sider først. Begynd så at lave stop undervejs og sig: 

”Se på billedet på højre side. Hvad sker der her?” 

Lad børnene gætte på, hvad der står i teksten. 

Fortsæt læsningen. 
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Efter fælleslæsningen: 

Tal først med børnene om: 

”Hvad handlede bogen om?” 

Tal så med børnene om bogens tema: 

”Hvilke dyr møder Luka?” 

”Hvad gør Luka, når han ikke er bange?” 

”Hvad ser Luka i spejlet?” 

”Hvorfor bliver han bange?” 

”Hvad får Luka til sidst?” 

”Hvornår bliver I bange?” 

”Hvad gør I så?” 

”Hvad hjælper, når man er bange?” 

 

Individuel læsning: 

Hvert barn får en bog. 

Optakt: 

Skriv ”Luka”, ”Vov!” og ”bange” på tavlen, eller på ordkort. 

Lad børnene finde de ord i teksten. 

Tal eventuelt om de fire dyr, som Luka møder. Snak om deres begyndelsesbogstav, 

lad børnene finde dem i bogen. Skriv dem op på tavlen. 

 

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. 
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Aktiviteter: 

Alle børn får et opgaveark. 

Opgave 1. 

Hvad siger Luka, når han ser et dyr ________________________________________ 

 

 

Hvad siger Luka, da han ser sig selv: _______________________________________ 

 

Opgave 2. 

 

 Hvordan har Luka det her?   

 

________________________________________________________ 

 

  

Hvordan har Luka det her? 

 

______________________________________________________ 

 

Hvordan har Luka det her? 

 

______________________________________________________ 

 

 

Hvordan slutter historien? 

 

Dårligt eller godt? ______________________________________________________ 
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Opgave 3.  

Luka ser fire forskellige dyr. Kan du huske dem?  

Ellers kig i bogen. 

På side 7 ser Luka ______________________________________________________ 

 

På side 9 ser Luka ______________________________________________________ 

 

På side 11 ser Luka _____________________________________________________ 

 

På side 13 ser Luka _____________________________________________________ 

 

Opgave 4.  

Luka skal have et navneskilt. 

Skriv Luka i skiltene her:  
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Opgave 5. 

Tegn et farligt dyr: 

 

 


