
Min magiske bog
Hent bøger PDF

Grete Wiemann Borregaard

Min magiske bog Grete Wiemann Borregaard Hent PDF Forlaget skriver: Stjerneskud 0 kombinerer teori om
børneskrivning, fonologisk læsning og oplæsning med fokus på lytteforståelse. Skrivning, læsning og

oplæsning understøtter forskellige sider af skriftsprogstilegnelsen. Ved at skrive styrkes barnets kendskab til
bogstaverne og deres lyde, hvilket giver bedre forudsætninger for at læse. Gennem læsning møder eleverne
bogstav-/lydforbindelser, ordbilleder, sætningskonstruktioner og tegnsætning, der senere kan anvendes i
skrivningen. Og ved at lytte til og tale om historier møder eleverne scenarier og genrer, der kan danne

udgangspunkt for deres egen skrivning og inspirere til læsning af lydlette tekster.

Stjerneskud 0 er bygget op omkring en kapitelfortælling i 24 dele. I fortællingen møder eleverne børnene,
Dea og Jon, der bor på øen Nyø. De to børn hjælper den mystiske Fru Spå med at lære at skrive og læse. De
enkelte kapitler præsenterer de forskellige bogstavers navn, lyd og form, lægger op til arbejdsbogens opgaver

og giver eleverne et univers at børneskrive ud fra.

Min magiske bog er en arbejdsbog, hvor eleverne øver bogstavernes form, navn og lyd, afkoder enkle lydrette
tekster, børneskriver ud fra inspirerende skriveoplæg, samt løser opgaver med relevante fokusområder for 0.

klasse. På alle sider i arbejdsbogen er der nederst en kort vejledning til den voksne.
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