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Læs sammen er et system til den første læseundervisning. Bøgerne sender eleverne på opdagelse i et
eventyrligt univers med alfer, sten-glukker, snupse-svampe, Alkymisten, skovens dyr og menneskebørnene
Hans og Frida. Læs sammen bygger på en balanceret læsepædagogik med fokus på afkodningsstrategier,
læseforståelsesstrategier, skrivning og sproglig bevidsthed. Læs sammen inkluderer alle børn med
differentierede, lydrette tekster og et lydbilled-alfabet.
Der lægges op til en mangfoldighed af kreativitet, værkstedsundervisning, musik og bevægelse og systemet
viser nye veje til forældreinddragelse. I ARBEJDSBOGEN er der synlige læringsmål for hvert kapitel, og
kapitlerne har hver sin farve, hvilket gør det nemt for eleverne at navigere i bogen på egen hånd. Bogens
flapper giver eleverne overblik over formålet med opgaverne og understøtter eleverne i deres arbejde. Når
bogens flapper er slået ud får eleven et samlet overblik over alle vokaler og konsonanter. Lærerteksten i
bunden af hver side udpeger alle fokusområder for læreren og indeholder konkrete anvisninger til, hvordan der
kan arbejdes med dagens emne. Hvert kapitel afsluttes med evalueringsark, hvor eleverne selv evaluerer på de
synlige læringsmål fra kapitlets start.Arbejdsbogen indeholder mange forskellige typer opgaver, som
tilgodeser forskellige læringsstile. Bagest i bogen findes bogstavkort og lydbilled-alfabetkort, der kan klippes
ud, så eleverne kan pusle med ord og sætninger. Kortene med lydbilled-alfabetet hjælper eleverne med at
huske bogstavernes lyde.

januar 1951 i Kalundborg) er en dansk digter.
Det er et vigtigt princip i systemet at tale. - 9. 1 vejledningsbog + elektronisk arbejdsbog til udskrift
Forfatter: Steffen Rasmussen Målstyret undervisning. januar 1951 i Kalundborg) er en dansk digter. Det er et
vigtigt princip i systemet at tale. klasse : Læs og skriv i genrer - Læsekursus - Argumenterende tekster
Målstyret pædagogisk undervisning - Klassesæt m. dk Nationalt videncenter for læremidler Lærerens
vurdering ”Læremidlet var lidt rodet….
januar 1951 i Kalundborg) er en dansk digter. Læs og skriv i genrer - Guide til undervisning i læseforståelse
– lærerhæfte. Det er et vigtigt princip i systemet at tale. zoo. klasse : Læs og skriv i genrer - Læsekursus Argumenterende tekster Målstyret pædagogisk undervisning - Klassesæt m. Få mundtligt aktive elever med
Momo. I Momo arbejder eleverne med det tyske sprog ud fra tekster, modeldialoger, film og Cooperative
Learning-aktiviteter, så alle.
1 vejledningsbog + elektronisk arbejdsbog til udskrift Forfatter: Steffen Rasmussen Målstyret undervisning.
Læs sammen sender eleverne på opdagelse i et eventyrligt univers og bygger på en balanceret læsepædagogik
med fokus. Nyt system til den første læseundervisning. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug
af cookies.

