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Bag i bogen er der spørgsmål, som du
kan fi nde svaret på i bogens fotos.

Mini A er tilrettelagt til de første læseaktiviteter fra ca. 5 år.
69 ord, lettal 7.

DigiLæs Læs med lyd-bøgerne giver med QR-koder barnet mulighed
for at få lydstøtte til sin selvstændige læsning. Scan QR-koderne

med en smartphone eller tablet med kamera og hør oplæsning af de
tilhørende tekster med syntetisk tale.

Niveauet Mini er tilrettelagt med mange gentagelser, støttende fotos
eller illustrationer, så barnet kan læse ved hjælp af forlydsanalyse og

billedstøttet afkodning på vej mod en lydbaseret læsning.

Lettal-niveauer:
A 5-7 fra ca. 5 år
B 8-11 fra ca. 6 år
C 12-17 fra ca. 7 år
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