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Läslådan hjälper barn i förskoleklass och årskurs 1 med lästräningen på ett effektivt och roligt sätt. När barnen
fått bekanta sig med innehållet i Läslådan och alla dess möjligheter till övningar, blir den ett värdefullt
komplement till annat material i klassens språkarbete. Läslådan är en trälåda med fack för olika kort med
bilder, bokstäver, ord och texter. Den innehåller följande kort: Samtalsbilder, 17 st Textkort, 17 st med text i
olika svårighetsgrad på fram- och baksida Bildkort, 38 st Ordkort, 38 st Högfrekventa småord, 26 st
Bokstavskort, 68 st med versal och gemen bokstav på olika sidor Skiljetecken, 2 st Korten har olika färgkoder
för att göra dem lätta både att hitta och att sätta tillbaka i lådan. Samtalsbilderna ligger till grund för Läslådans
övningar i bokstavsarbete och lästräning.
Varje samtalsbild illustrerar ett tema, t.ex. "Årstiderna" eller "I djurparken". Utifrån dessa bilder arbetar
barnen sedan med olika övningar, bland annat att lägga ord med bokstavskorten, para ihop ord- och bildkort
och att läsa meningar på textkorten. Lärarhandledning I lärarhandledningen, som följer med i trälådan,
presenteras tydligt hur korten i Läslådan samverkar. Till varje samtalsbild finns förslag till frågeställningar att
diskutera om läraren vill samla en grupp barn runt en och samma bild. I handledningen finns också ett
kopieringsunderlag med ett arbetsschema som varje barn behöver för att kunna utföra övningarna. Övningarna
kan göras på egen hand eller tillsammans med en kamrat.
Örhängena är testprovade och de får mycket väl godkänt (Björklunds betygsskala bryr jag mig inte om). 520
kr Köp. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Örhängen. 642. MGR Medicare AB. När
barnen fått bekanta sig med innehållet i Läslådan och alla dess möjligheter till övningar, blir den ett värdefullt
komplement till annat material i … kroppen * vatten * fÄrger * vÄrldsdelar * skrivlÅdan * lÄslÅdan *
mattelÅdan * alla har ett guldigt hjÄrta * vÅrtecken * engelska. Den fälls enkelt ihop genom att gavlarna
trycks in. This Pin was discovered by Johan Eriksson. se Läslådan; Spännande djur på land (Adastra) Beröm
eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: Om Unikum. HB Virgo Trading.
När. Du och ditt barn spelar tillsammans och du bestämmer själv hur lätt eller svårt det ska vara. Veckans ord
1 Marianne Billström, Ulla Widmark. Läslådan hjälper barn i förskoleklass och årskurs 1 med lästränin. År

6-9 Svenska, SVA MTM – LL-förlaget och 8 Sidor Läslådan - ARTISTIC AGENTS, LITERARY AGENTS,
Sollentuna, 19143, Stråkvägen 44, (TEL: 08355. Läslådan, Aktiv : Aktiv Lena Inger Charlotte Norée
(Innehavare) NORÉE, JAKOB, Aktiv. Läslådan hjälper barn i förskoleklass och årskurs 1 med lästräningen
på ett effektivt och roligt sätt. Mer om Lena.

