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Sus kan magi Esma Suleyman Hent PDF Da alt ser sort ud, får Sus fat i en bog med magi. Følg Sus, Max og
Mo på et nyt og sjovt eventyr. DigiLæs Let C er tilrettelagt til begynderlæseren. 351 ord - lix 6, lettal 12.
DigiLæs Læs med lyd-bøgerne giver med QR-koder barnet mulighed for at få lydstøtte til sin selvstændige
læsning. Scan QR-koderne med en smartphone eller tablet med kamera og hør oplæsning af de tilhørende
tekster med syntetisk tale. Lydsporet kan sættes på pause efter behov under læsningen. Ikke lydrette eller
lydnære hyppige småord: Med vokalglidninger: den, men, om, op, til Med to-konsonantklynger: fra Ikke-
lydrette: af, de, der, det, er, godt, jeg, mig, og, sig, så Andre ord, der kan være svære at afkode: Kortede ord
og lydord: gi’, hm, ok Med tre stavelser: oase Med konsonantklynger: blå, fart, flad, fri, galt, grå, klar, slår,
snart, står, straks, stor, skærm, svæv, tre, tror, varm Med vokalglidninger: for, nik, tre, Ikke-lydrette: bagi,

bange, bog, høj, kage, kager 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.

 

Da alt ser sort ud, får Sus fat i en bog med magi. Følg Sus, Max og
Mo på et nyt og sjovt eventyr. DigiLæs Let C er tilrettelagt til

begynderlæseren. 351 ord - lix 6, lettal 12. DigiLæs Læs med lyd-
bøgerne giver med QR-koder barnet mulighed for at få lydstøtte til
sin selvstændige læsning. Scan QR-koderne med en smartphone eller
tablet med kamera og hør oplæsning af de tilhørende tekster med
syntetisk tale. Lydsporet kan sættes på pause efter behov under
læsningen. Ikke lydrette eller lydnære hyppige småord: Med

vokalglidninger: den, men, om, op, til Med to-konsonantklynger: fra
Ikke-lydrette: af, de, der, det, er, godt, jeg, mig, og, sig, så Andre
ord, der kan være svære at afkode: Kortede ord og lydord: gi’, hm,
ok Med tre stavelser: oase Med konsonantklynger: blå, fart, flad, fri,
galt, grå, klar, slår, snart, står, straks, stor, skærm, svæv, tre, tror,



varm Med vokalglidninger: for, nik, tre, Ikke-lydrette: bagi, bange,
bog, høj, kage, kager 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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