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Mere læsning på spil Carl Anker Christiansen Hent PDF Forlaget skriver: Mere læsning på spil består af 24
lege, spil og øvelser til den første læseundervisning. Spillene kan bruges både i hjemmene, i skolernes

læseundervisning og i specialundervisningen. Spillene er udviklet i en farvelagt tegnet udgave, en sort/hvid
stregtegningsudgave og en fotoudgave. Fotoudgaven er især velegnet til børn med dansk som andetsprog, til

større børn og voksne, der har brug for hjælp til en hurtigere og sikrere læsning.

Mere sprog på spil indeholder lege og spil med stavelsesdeling, læsning og skrivning af lydrette ord med to
bogstaver, indlæring af de 60 almindeligste ord, vokal og konsonantidentifikation, lydsyntese og forskellige

små læsespil.

Materialet er først og fremmest udarbejdet for at give forældre billige og nemme muligheder for at spille og
lege med læserelaterede spil sammen med deres børn. Det er tænkt til skoler, PPR-kontorer og biblioteker.
Forældre kan låne materialet på biblioteket og printe spillene hjemme, eller få udleveret printene direkte fra
PPR-kontoret. Skolerne kan dels anvende spillene i den daglige undervisning og dels fremstille spil, søm

børnene kan få med hjem.
. Målgruppe: Fra 6 år
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