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Ulven og de tre små grise - Læs med lyd Mette Holm Mortensen Hent PDF De tre små grise er klar til at flytte
fra mor og far gris. Men snart er det nat, og ulven er på jagt ... Let E er tilrettelagt til begynderlæsere 760 ord,
lix 13, lettal 18 DigiLæs Læs med lyd-bøgerne giver med QR-koder barnet mulighed for at få lydstøtte til sin
selvstændige læsning. Scan QR-koden med en smartphone eller tablet med kamera og hør oplæsning af hele
historien. Lydsporet kan sættes på pause efter behov under læsningen. Læseren forventes at kunne læse

tryksvage e’er i endelser af ord (-er, -en, -e), ejefalds -s, de 120 hyppige danske småord og alle lydrette ord.
Andre ord: Med mere end tre stavelser: byggede, brølede, pustede Med tre-konsonantklynger: faldt, fyldt,
hændt, ondt, venstre Med sekundære vokallyde: brænde, ellers, flytte, fred, grene, omkuld, ondt, reddet,

sikke, skorsten, stop tryg, venstre Ikke-lydrette ord: dejligt, fejre, frem, højre, sidste, skreg, vej Med stumme
bogstaver: hjælp, ild, mindste, taget Let-niveauerne stiller følgende krav til læseren: Let A: Lydbaseret læser;

Let B: Kender de 120 hyppige ord; Let C: Kender til korte og lange vokallyde; Let D: Kan læse
trestavelsesord; Let E: Kender mange strategier til afkodning.

 

De tre små grise er klar til at flytte fra mor og far gris. Men snart er
det nat, og ulven er på jagt ... Let E er tilrettelagt til begynderlæsere
760 ord, lix 13, lettal 18 DigiLæs Læs med lyd-bøgerne giver med
QR-koder barnet mulighed for at få lydstøtte til sin selvstændige

læsning. Scan QR-koden med en smartphone eller tablet med kamera
og hør oplæsning af hele historien. Lydsporet kan sættes på pause
efter behov under læsningen. Læseren forventes at kunne læse
tryksvage e’er i endelser af ord (-er, -en, -e), ejefalds -s, de 120

hyppige danske småord og alle lydrette ord. Andre ord: Med mere
end tre stavelser: byggede, brølede, pustede Med tre-

konsonantklynger: faldt, fyldt, hændt, ondt, venstre Med sekundære
vokallyde: brænde, ellers, flytte, fred, grene, omkuld, ondt, reddet,
sikke, skorsten, stop tryg, venstre Ikke-lydrette ord: dejligt, fejre,



frem, højre, sidste, skreg, vej Med stumme bogstaver: hjælp, ild,
mindste, taget Let-niveauerne stiller følgende krav til læseren: Let A:
Lydbaseret læser; Let B: Kender de 120 hyppige ord; Let C: Kender
til korte og lange vokallyde; Let D: Kan læse trestavelsesord; Let E:

Kender mange strategier til afkodning.
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