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Læs Lydret og Forstå - opgaver 3 er en række lydrette tekster med selvkontrollerende opgaver til den første
læsning. De lydrette tekster med ja/nej opgaver knytter sig til Læs Lydret seriens trin 0 og trin 1. Opgaverne
er konstrueret, så eleverne kan bruge spf-pennen til at finde den rigtige løsning: grønt for rigtigt svar og rødt

for forkert svar. Lyden kan vælges til eller fra.

20 Læseark trin 0 med de absolut første sammenhængende læsetekster, en elev magter, når han har lært
lydene og skal til at sætte dem sammen til ord og sætninger.

20 læseark trin 1 med lydrette ord og 64 af de 120 almindelige eller hyppigste ord. På arkene er der kun
enstavelsesord på 1-3 bogstaver og 1 konsonant i forlyd og udlyd.

Alle arkene er illustreret med glade tegninger af forskellige kunstnere:
Birgitte Flarup, Gunhild Rød, Jørgen Stamp, Kirsten Gjerding, Mette Kirstine Bak, Peter Hermann, Rune

Fleischer og Susanna Hartmann.

Der er fri kopiret, så eleverne kan bruge siderne som afkrydsningsopgaver. Spf-pennen følger ikke med.

Skolestart skrev blandt andet:

"Alle arkene er illustreret med sjove og glade tegninger, der hjælper med forståelsen at de
skrevne ord. Nogle ganske fine ark til brug tidligt i børnehaveklassen, når bogstaver og lyde er på plads."

Annie Thousig Møller, Skolestart januar 2013

Forfatter(e): Rikke Mølbak, Randi Solvang
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