
LILLA LÄS OCH LÄR 
 

Kopieringsunderlag 

Till läraren 
 
I Lilla läs och lär - vilda djur i havet får  
eleverna arbeta med enkla faktatexter, som  
beskriver 25 olika djur i världens alla hav.  
 
Barn som lärt sig läsa behöver många tillfällen 
till lästräning under de tidiga skolåren för att bli 
goda läsare.  
   Texterna och bilderna i Lilla läs och lär -  
vilda djur i havet utgår från elevernas egna 
intressen. De är tänkta att väcka elevernas  
nyfikenhet och skapa motivation för att läsa. 
 
Eleverna läser texten på arbetsbladet och  
tar därefter ställning till påståenden om djuren  
genom att svara ja eller nej på åtta olika frågor. 
Eleverna får träna att söka information i texten. 
 
Faktatexterna på arbetsbladen behöver inte tas 
i någon särskild ordning.  
   Lilla läs och lär - vilda djur i havet passar  
utmärkt till att läggas in på elevernas planering 
eller arbetsschema. 
 
Lycka till! 
Marie Tengnäs  

 
 
I Lilla läs och lär får eleverna börja läsa och träna  
läsförståelse i ett tidigt skede av sin läsutveckling.  
 
Följande titlar finns i Lilla läs och lär - serien: 
Lilla läs och lär - vilda djur i världen      art nr 111 
Lilla läs och lär - vilda djur i havet     art nr 112  
Lilla läs och lär - bilar, båtar och flygplan  art nr 113 
Lilla läs och lär - insekter och spindlar    art nr 114 
 
Lilla läs och lär är tänkt att användas parallellt med 
Lilla skriv och lär, där eleverna får utveckla sin  
skrivförmåga genom att fylla i eller skriva av 
enkla faktatexter. 
 
Följande titlar finns i Lilla skriv och lär - serien: 
Lilla skriv och lär - djurens ungar i Sverige  art nr 171 
Lilla skriv och lär - fordon och maskiner  art nr 172 
Lilla skriv och lär - djurens ungar i världen art nr 173  
Lilla skriv och lär - fjärilar och andra  småkryp   nr 174 
 
För de elever som behöver läs- och skrivträning på  
en högre nivå finns intressanta och meningsfulla  
faktatexter i serierna Läs och lär, Stora läs och lär 
samt Skriv och lär. 
   Dessa läromedel tar upp olika teman, fakta och  
begrepp inom SO och NO för år 1 - 3 enligt Lgr 22. 

Tengnäs Läromedel             Art nr 112 


