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Viktig å vite om bøker
Når du får ei ny bok i hendene, er det lurt å studere den litt før du
begynner å lese.
Rundt alle bøker er det et omslag.

Lekse til tirsdag.

Omslaget er en beskyttelse rundt selve

Ord å lære:

boka.

tittelen = hva boka

Du ser at omslaget er laget av litt
glattere og tykkere papir.
Ofte er det laget av tykk papp.
På den første omslagssiden står det

heter
Les fem ganger. Les
minst 2 ganger høyt.
Gjør oppgavene 1-3

hva boka heter, tittelen på boka,
navnet på den som har skrevet boka, forfatteren,
hvem som har laget boka helt ferdig, forlaget
Noen lærebøker fins både på bokmål og på nynorsk.
Omslags-siden forteller om
det er ei bok på bokmål eller
nynorsk du har.
Mange bøker har også et bilde
på omslagssiden.
Bildet skal gi deg lyst til å
lese boka.
På baksiden av omslaget er det ofte en kort tekst som forteller hva
slags bok det er, hva boka handler om., og hvordan den er bygd opp.
Ikke alle bøker har tekst på baksiden.
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Svar på spørsmålene. Husk å bruke hele setninger.
Hva er en boktittel?
En boktittel er….

Hva er omslaget ofte laget av?

Hva er en forfatter?

1. Skriv ned minst 6 nøkkelord fra teksten
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2. Sett ordene i boksen inn i riktige silhuetter.
studere lese bøker omslag beskyttelse glattere tykkere
omslagssiden tittelen forfatteren forlaget

omslagssiden

bøker

omslag glattere

studere

forfatteren forlaget

tykkere

lese tittelen

beskyttelse
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3. Ordliste.
Les ordet. Legg en bok eller noe over ordet. Skriv ordet.
Har du skrevet ordet riktig?
studere
lese
bøker
omslag
beskyttelse
glattere
tykkere
omslagssiden
tittelen
forfatteren
forlaget
lærebøker
bokmål
nynorsk
lærebøker
kolofonside
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Viktig å vite om bøker 2

Selv om du legger bind på boka, slik at du dekker over det som står på omslaget,
vil du likevel finne navnet på forfatteren og navnet på forlaget helt framme i
boka.
Denne siden kaller vi en tittelside.
Helt framme boka står det flere
opplysninger om boka enn dem som
står på tittelsiden.
Disse opplysningene er skrevet med
liten skrift og kalles en kolofon.

Lekse til onsdag.
Ord å lære:
Forlag = De som lager ferdig og selger boka
Les fem ganger. Les minst 2 ganger høyt.
Gjør oppgavene 4-8

Den siden hvor kolofonen står,
kalles gjerne en kolofonside.
I noen bøker står kolofonsiden helt bakerst.
Kolofonen forteller for eksempel hvor boka er trykt, hvem som har laget
tegningene, adressen til forlaget o.l.
Tallet som forteller hvilket år boka ble trykt, er en viktig opplysning.
Hvis boka er svært gammel, er det ikke sikkert at opplysningene i boka lenger
er riktige.
Alle bøker som er laget etter 1971, har sitt eget nummer.
Nummeret står på kolofonsiden og kalles et ISBN-nummer.
Det består av 10 siffer som er satt sammen i fire grupper med bindestrek
mellom.
ISBN-nummeret brukes for eksempel når en skal bestille bøker til skolen.
ISBN 82-7634-457-7
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4. Ordleting

5. Skriv inn riktig ord silhuettene.
Kolofonen forteller for eksempel hvor boka

er trykt, hvem som har laget

tegningene, adressen til forlaget o.l.
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Tallet som forteller hvilket år boka ble trykt, er en

viktig opplysning.

Hvis boka er svært gammel, er det ikke

sikkert at opplysningene i boka

lenger er riktige.

6. Hva står det på kolofonsiden på stillelesings-boka di?
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7. Svar på gåtene. Sett ring rundt riktig svar.
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Jeg kan lyse.

Jeg er energi.

Du kan lade meg.

Jeg kan være mørk.

Jeg gir varme.

Du snakke i meg.

Jeg kan knuse.

Jeg gir lys.

Jeg kan ringe.

skyer

sykkel

brusflaske

lyspære

bil

mobiltelefonen

forurensing

hest

forurensing

vann

elektrisk strøm

boks

luft

luft

boks

Jeg kan blåse.

Jeg kommer i ledninger.

Jeg gir lys.

Jeg gjør deg tørr.

Jeg gir varme.

Du kan lese under meg.

Jeg kan bæres.

Jeg gir lys

Du kan slå meg av

golvet

lyspære

skyen

mosen

drivhus

byen

kjolen

stearinlys

paraplyen

bien

elektrisk strøm

lampen

føneren

eple

jordkloden

Den vakreste ungen
Av Esop
En av gudene som de gamle romerne trodde
på, het Jupiter.
En gang samlet han alle dyra for å få bestemt
hvem som hadde den vakreste ungen.
Alle dyra møtte opp med ungene sine, og en
etter en gikk de fram for Jupiter og viste
stolt fram ungene sine.

Lekse til torsdag.
Ord å lære:
Forfatter = den som har
skrevet boka/fortellingen
Les fem ganger. Les minst
2 ganger høyt.
Gjør oppgave. 8-10

Da den lange raden av dyr hadde passert, og
Jupiter skulle til å fortelle resultatet, kom en
stygg, gammel apemor humpende.
Kjærlig og stolt holdt hun ungen i armene sine.
Hva er dette for noe? spurte Jupiter og prøvde å skyve bort både den gamle
apemora og den lille ungen med det rynkete ansiktet.
Ta bort dette stygge vesenet!
Alle de andre dyra begynte å fnise og le.
Da sa apemora stolt: - Jeg bryr meg ikke om hva dere sier.
Og du, Jupiter, kan gi førstepremien til hvem du vil for meg.
Men jeg vet at min unge er den vakreste i verden!
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8. Sett strek mellom ordene
Alledyramøtteoppmedungenesine,ogenetterengikkdeframforJupiterogvistest
oltframungenesine.
Dadenlangeradenavdyrhaddepassert,ogJupiterskulletilåfortelleresultatet,ko
menstygg,gammelapemorhumpende.

9. Ordliste.
Les ordet. Legg en bok eller noe over ordet. Skriv ordet.
Har du skrevet ordet riktig?
gudene
romerne
samlet
vakreste
møtte
kjærlig
stolt
rynkete
stygge
vakreste

11

10.

Lag setninger med ordene.
gudene romerne samlet vakreste møtte kjærlig stolt rynkete
stygge vakreste
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Intervju med en turist

Lekse til fredag.

Olga Lie er nettopp kommet hjem fra en reise
til Roma. Hele fjorten dager har hun vært i
denne millionbyen, og vi har fått lov til å stille
henne noen spørsmål.
- Først må du fortelle oss hvor Roma ligger.
- Roma ligger ved elva Tiber i Italia. Roma er
hovedstad og den største byen i landet.

Ord å lære:
turist= en som reiser til
et annet sted på ferie
Les fem ganger. Les
minst 2 ganger høyt.
. Gjør oppgave. 11-13

Hvorfor valgte du å reise på ferie til en storby?
Jeg har lest mye om Roma, og nå hadde jeg lyst til å se alle de historiske stedene jeg
har lest om.
Fikk du se noe av det du ønsket å se, da?
Å, ja, jeg har sett masse. Jeg har sett gamle bygninger, palasser og kirker, flotte
kunstverk og mye, mye mer.
Hva var det flotteste du så i Roma?- Nei, det spørsmålet går det ikke an å svare på.
Men kanskje var den verdenskjente fontenen, Fontana di Trevi, noe av det flotteste.
I alle fall var jeg oppe til fontenen flere ganger.
Hvorfor var det så spennende å være der, da? Er det så mange som vil se på en
vannfontene?
Ja, det skal jeg si deg. Den er ganske svær, skjønner
du, og så er det mange flotte steinskulpturer rundt. Og
vet du? Nesten alle turister kaster en mynt i vannet.
Det sies at dersom vi kaster en mynt i fontenen, kan vi
være sikre på å komme tilbake til Roma en gang. Om lag
1 million kroner blir kastet i fontenen hvert år.
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11.

Les reisebrevet fra Boracay.

Boracay - verdens beste ferieøy

Boracay, Filippinene en for mange ukjent perle av "sydhavsøy"!
La det være sagt med en gang, denne øya har alt. En 4,5 km lang strand med
kritthvit sand og krystallklart vann, hvor motorisert ferdsel ikke lenger er
tillatt, hverken fra sjø eller land. Et stort utvalg i resorter, alt fra enkle Nipa
hytter til eksklusive femstjernes hoteller. Et rikt utvalg i restauranter med
menyer fra lokal cousine til franske, spanske, japanske, greske spesialiteter.
Her er alt fra biffer, sjømat i alle varianter til pasta og ris.
12.

14

Lag 3 spørsmål fra teksten.

13.

15

Skriv 5 setninger om hvor du har lyst til å reise.
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