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Hvad siger bogstaverne? Bo Ege Hent PDF Forlaget skriver: Allerede i 3-5 års alderen præsterer børn deres
første læsning. Det er legelæsning eller gættelæsning af ikoner, reklamer, skilte osv. Legelæsningen kan være

særdeles målrettet og hensigtsmæssig. Børn har evnen til at afkode ikoner og ordbilleder. Lysten eller
motivationen for at gøre det, er afhængig af børnenes behov for at skulle bruge det til noget.

At lære at læse er et stort arbejde. Et arbejde, som kræver en stor indsats - ikke alene af barnet og læreren,
men også af mor, far og eventuelle ældre søskende. I indlæringsprocessen er det en stor hjælp at blive støttet,

opmuntret, rost og hjulpet.

En af de vigtigste færdigheder børnene skal lære, er at få to eller flere bogstavlyde til at smelte sammen til
ord. Hæftet indeholder en gennemgang af nogle muligheder for at arbejde med lydsammensmeltning i

læseindlæringen.

Materialet består af en vejledning og en cd. Cd´en indeholder opgaver til fri kopiering og et edb-
træningsprogram til at lege og arbejde med bogstaverne på 3 forskellige måder i forskellige sværhedsgrader:

- sæt et bogstav foran et eksisterende ord
- tag et bogstav væk fra et eksisterende ord
- udskift et bogstav i et eksisterende ord

Opgaverne til fri kopiering er delt ind i 3 grupper:

- 15 rim+ opgaver
- 26 sæt foran opgaver

- 26 tag væk fra opgaver. Målgruppe: Fra 5 år
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