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Legende let til en flyvende start Startlæsning, lix 4, let-tal: 5. I min hat er en sød lille bog om, hvad der
egentlig kan bo i en hat? En mus? En kat? En ko? Teksten består af få, lydrette enstavelsesord (24 i alt) og er
tænkt og tilrettelagt til den allerførste læsning i slutningen af børnehaven eller 0. klasse. Læsningen
understøttes af legesyge og farveglade illustrationer tegnet af Runa Steppinge. Bogen er den tredje udgivelse i
Forlaget BLÆS´ letlæsningsserie BLÆSEBØGERNE. Om læsesystemet: BLÆSEBØGERNE henvender sig
til startlæserne fra ca. 5-10 år (0. – 3.
klasse). Serien er delt op i fem læsetrin og bygger på modvinds- og medvindsfaktorer, som det kendes fra
DANLÆS-undersøgelsen. Bøgerne i systemet er indholdsmæssigt bearbejdet i overensstemmelse med et
funktionelt læsesyn, hvor læseforståelsen er det egentlige mål for læsningen. Derudover lægges der i
særdeleshed vægt på barnets læselyst. Læsesystemet er beskrevet på sidste opslag i bogen, hvor man også
finder bogens let-tal, lix-tal og informationer om ordstoffet.
Niveau: BLÆSEBOG-systemet er niveaulagt med henblik på at give startlæserne succesoplevelser og
fornemmelsen af hurtigt at blive bedre. Læsetrin 1, 2 og 3 er således meget lette og lydrette med små
udviklingstrin, mens niveau 4 og 5 i tiltagende grad kobler sværere sprogstof på. I min hat ligger på læsetrin 1
(BLÆS FØRST). For yderligere oplysninger kontakt venligst: Forlaget BLÆS, tlf. 42 60 44 30 eller: Camilla
Bjørn (redaktør/partner): camilla@forlagetblaes.dk Sine Norsahl (redaktør/partner): sine@forlagetblaes.dk
Veröffentlichung: Januar 2000 Veröffentlichung auf DVD: Januar 2006. Darstellerin/Mainactress: Nada
Njiente 120 min. Veröffentlichung: Januar 2000 Veröffentlichung auf DVD: Januar 2006. Erotic Fantasies
USA | 79 Min. April 2018. com Video Die Medizin hat so große Fortschritte gemacht, dass heute Menschen
am Leben erhalten werden können, denen Ärzte vor einigen Jahren noch gar nicht. sz.

de - die erste Adresse für Nachrichten und Information: An 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr aktualisiert
bietet tagesschau. de/news Rund 35 Jahre nach ihrer Trennung hat sich die schwedische Kultband Abba für
zwei neue Songs wiedervereint. com Lieber Nutzer, Sie verwenden eine veraltete Browser-Version. Fernweh
- In den Alpen 7v7 - Von Kärnten über Italien nach Maribor 44 min; Fernweh - In den Alpen 6v7 - Von
Berchtesgaden zum Grossglockner 45 min Aktueller Newsticker - schneller scannen, was passiert ist.
Darstellerin/Mainactress: Nada Njiente 120 min. com Lieber Nutzer, Sie verwenden eine veraltete
Browser-Version. Wir informieren in Artikeln. Fernweh - In den Alpen 7v7 - Von Kärnten über Italien nach
Maribor 44 min; Fernweh - In den Alpen 6v7 - Von Berchtesgaden zum Grossglockner 45 min Aktueller
Newsticker - schneller scannen, was passiert ist.
Anmerkungen zur Gefährdung. mit der MOZ. Saatgut stellt sie nicht nur für sich selbst her, sondern.

