
Jeg læser fagbøger

Mit navn: 

Forfatter: 

Sider: 

Hvad handler bogen om? 

Før du læser
Hvad ved du allerede om Robert Skov?

Skriv mindst ét spørgsmål, som du gerne vil have svar på.

Rundt i bogen – punktlæsning Når du skal finde oplysninger om en bestemt ting, kan
du bruge indholdsfortegnelsen og stikordsregistret.

På hvilken side er indholdsfortegnelsen? 

På hvilken side er stikordsregistret? 

På hvilken side kan du læse Det vilde venstreben? 

På hvilken side kan du se Robert Skov sammen med fans? 
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Spørgsmål til teksten – nærlæsning

Hvornår begyndte Robert Skov til fodbold?

Hvornår blev Robert Skov solgt til FCK?

Hvem havde mål-rekorden indtil Robert Skov fik den? 

Hvilken tysk klub blev Robert Skov solgt til i 2019?

Kan du nævne et af Robert Skovs to kælenavne? 

Hvornår fik Robert Skov debut på herre A-landsholdet? 

Hvilke fire ting holder en talent-spejder øje med? 

Hvad blev Robert Skov solgt for til Hoffenheim? 
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Efter du har læst
Hvad fik du at vide, som du ikke vidste før?

Fik du svar på det, du gerne ville vide?

Hvad vil du gerne vide nu? Skriv mindst ét spørgsmål.

Hvor kan du læse mere om Robert Skov?

Hvad synes du om bogen? 
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