
Springbrættet¤Vokaler
Hent bøger PDF

Lone Anker

Springbrættet¤Vokaler Lone Anker Hent PDF Forlaget skriver: Alfabetiseringsserien Springbrættet består af 3
hæfter: et skrivehæfte, et vokalhæfte og et konsonanthæfte.

Skrivehæftet
En side til hvert af de små bogstaver i 2 størrelser, en side til hvert af de store bogstaver i 2 størrelser, tallene

0-9 i 2 størrelser.

Vokalhæftet
Bygget op i 3 grupper af vokaler:

Urundede fortungevokaler i - e - æ - a, rundede fortungevokaler y - ø samt rundede bagtungevokaler u - o - å.
Desuden en øveliste med samtlige konsonant- / vokalforbindelser + 2 sider med krydsordsopgaver.

Konsonanthæftet
16 konsonanter (minus q, w, x, z) i alfabetisk rækkefølge + 4 sider med krydsordsopgaver.

Serien er tænkt som læse-/skrivemateriale for analfabeter.
Materialet støtter sig til et mundtligt sprog. Temaer og ordforråd er valgt ud fra en idé om, at der kan

opbygges et mundtligt sprog sideløbende med læse- / skrivetræningen. Undervejs indlæres tal, ugedage,
måneder, årstider, vejret, geografi.
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