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Kig på smådyr Kari Astrid Thynebjerg Hent PDF Kig på smådyr giver dig en forståelse af, hvad smådyr er,
hvordan de kan være ens og forskellige, hvor og hvordan de lever, og hvordan du kan fange dem. Samtidig
fortæller den om, hvordan vi ordner smådyr i et system under gruppen af dyr, som vi kalder hvirvelløse dyr.
Lix 19 Bogen henvender sig til børn, der er interesserede i det, der sker i naturen omkring dem eller til deres
voksne, som gerne vil vise børnene naturens fascinerende dyreliv. Bogen kan desuden anvendes i skolens
danskundervisning til faglig læsning, eller i natur/teknikundervisning til at lære om fælder, levesteder og

smådyr på en systematisk måde. Bøgerne i 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

 

Kig på smådyr giver dig en forståelse af, hvad smådyr er, hvordan de
kan være ens og forskellige, hvor og hvordan de lever, og hvordan
du kan fange dem. Samtidig fortæller den om, hvordan vi ordner
smådyr i et system under gruppen af dyr, som vi kalder hvirvelløse
dyr. Lix 19 Bogen henvender sig til børn, der er interesserede i det,
der sker i naturen omkring dem eller til deres voksne, som gerne vil
vise børnene naturens fascinerende dyreliv. Bogen kan desuden
anvendes i skolens danskundervisning til faglig læsning, eller i

natur/teknikundervisning til at lære om fælder, levesteder og smådyr
på en systematisk måde. Bøgerne i 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
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