
Jeg læser fagbøger

Mit navn: 

Forfatter: 

Sider: 

Hvad handler bogen om? 

Før du læser
Hvad ved du allerede om forskellige familieformer?

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 om Regnbuefamilier? 

På hvilken side kan du læse om verdens største familie? 
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Spørgsmål til teksten – nærlæsning

Hvor mange familier med børn var der i 2021?

Hvorfor fik fattige familie mange børn i gamle dage?

Hvor mange forskellige måder kan man være en familie på i Danmark? 

Hvad er en donor?

Hvorfor kommer nogle børn i pleje? 

Hvad er en regnbue-familie? 

Hvor kommer mange adoptiv-børn fra?

Hvor mange børn er i den største familie i verden?
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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 forskellige måder at være familie på?

Hvad synes du om bogen? 
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