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De fem bøger er bygget op omkring børns glæde ved at gætte gåder, og består hver af 20 sider med store
overskuelige illustrationer og dertil hørende letlæselig tekst, som eleven skal gætte de enkelte gåder ud fra.
Beregnet til den absolutte begynderundervisning og den første selvstændige læsning. Bøgerne er illustreret i
farver af Keld Petersen. LÆS OG GÆT GÅDER består af følgende titler: 1. LÆS OG GÆT GÅDER 1 2.
LÆS OG GÆT GÅDER 2 3. LÆS OG GÆT GÅDER 3 4.
LÆS OG GÆT GÅDER 4 5.
LÆS OG GÆT GÅDER 5 Hver bog er på 20 sider i farver, og er bygget op med en gådetekst på hver
højreside, og et svar på den pågældende gåde på den efterfølgende venstreside. Alle tekster til gåder tager
udgangspunkt i ord, der bruges ved den første læseindlæring. Læsningen er støttet af et antal illustrationer
nederst på hver side til hjælp ved læsningen af svære ord. Disse ord er i læseteksten foroven på tekstsiderne
markeret med blåt.
De ord, der én gang er nævnt med blåt, er i bogen fremover markeret med grønt, for klarhedens skyld, så
eleven nemt kan finde tilbage til ordet ved at se i de små illustrationer på de foregående sider. Hver bog
begynder med en gennemgang af alle de ord med støtte-illustrationer, der er i den pågældende bog. Hvis
eleven starter med at gennemse disse ord, vil det hjælpe på forståelsen ved den efterfølgende læsning. Lix for

alle titler: 4 Bøgerne er trykt i ekstra god kvalitet for øget holdbarhed.
En matematik, en dansk og en nat/tek. 00 og 15. Hos Forlaget Elysion finder du et stort udvalg indenfor
letlæsning og letlæste bøger - både for børn, unge og to-sprogede. På denne side kan du læse vejledningen for
faget engelsk. Spil Banko og Bingo og spil det flotteste Ludo du nogensinde har set. Denne omfattende guide
til 'Star Wars – The Last Jedi' løfter sløret for de utrolige nye figurer, fartøjer og eksotiske steder i Star
Wars-galaksen. På Spigo kan du vinde spil jackpots i gratis spillene Mahjong og 7 Kabale og mange flere
spil. Indbundet • 80 sider • 249,95 kr. Kontakt vores kundeservice på 59 51 71 82 mandag - fredag mellem
klokken 9. Accepter Læs mere Den danske kongeslægt i vikingetiden - en oversigt. Accepter Læs mere Den
danske kongeslægt i vikingetiden - en oversigt. En matematik, en dansk og en nat/tek. Hun er flygtet fra sit
hjemland, og hoffets luksus betyder ikke noget for hende. Hjem til gården 'Hjem til gården': Læs Saras brev
og se, hvem der bliver næste uges storbonde I 2. 30 og … Star Wars - The Last Jedi - Den illustrerede guide.
1 og ½ uges forløb i foråret. Tiden før 810. 000 af bøgerne er danske.
Indbundet • 80 sider • 249,95 kr. Har du brug for hjælp til en ordre. Accepter Læs mere Den danske
kongeslægt i vikingetiden - en oversigt.
På Spigo kan du vinde spil jackpots i gratis spillene Mahjong og 7 Kabale og mange flere spil.

