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Fra A til Å - for store og små! Lotte Pedersen Hent PDF Forlaget skriver: fundament for en sikker læsestart.
Det er imidlertid ikke alle børn, der har mulighed for at møde op med disse nødvendige forudsætninger ved

skolestart.

Fra A til Å for store og små er et lydkursus der er målrettet de børn og unge, der har svært ved at komme i
gang med at udvikle læse/staveprocessen på grund af specifikke sproglige vanskeligheder og derfor har

behov for specialundervisning.

Disse elever har brug for en særlig tilrettelagt undervisning, der tager højde for, at de har svært ved at arbejde
med sprogets enkeltlyde. De har brug for træning i at lære at udtale ordet så langsomt og korrekt, at det bliver
muligt at opfatte ordets enkeltlyde. Eleven skal lære at lytte sig til, hvilken lyd der er først, i midten og sidst i

et ord.

Fra A til Å er et plukkemateriale til store og små og tosprogede elever, der har brug for særlig tilrettelagt
lydtræning. Den medfølgende cd indeholder både farve- og sort/hvide illustrationer.

En mp3 fil med 15 indtalte konsonantlyde kan hentes gratis fra denne side i løbet af september 2007.

Fra A til Å for store og små er illustreret af John Buchwald.
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