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Kig på livet i skoven Kari Astrid Thynebjerg Hent PDF Kig på livet i skoven giver dig en forståelse af

træerne i skoven, og hvordan skovens fugle og pattedyr lever. Samtidig fortæller den om, hvordan planter og
dyr lever sammen og er afhængige af hinanden. Bogen henvender sig til børn, der er interesserede i det liv,
man kan opleve i skoven eller til deres voksne, som gerne vil vise børnene skovens fascinerende plante- og

dyreliv. Bogen kan desuden anvendes i skolens danskundervisning til faglig læsning, eller i
natur/teknikundervisning til at lære om en typisk dansk biotop – løvskoven. Bøgerne DigiLæs Fakta findes
på følgende niveauer: Niveau A: Lix mindre end 15. Til begynderlæseren Niveau B: Lix 15-19. Til læsere fra
ca. 2. klasse Niveau C: Lix 20-25. Til læsere fra ca. 4. klasse Niveau D: Lix over 25. Til læsere fra ca. 6.
klasse Vær opmærksom på, at faglitteratur typisk har et højere lixtal end skønlitteratur til et tilsvarende

klassetrin. Forbered evt. barnets læsning ved at tale om og læse typiske fagord fra bogen.
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