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Ali og Emil går tur. Så ser de Jan. Han har en gul BMW.
Jan er rå. Pas på, Ali og Emil! Lydret er TURBINE forlagets nye serie med lydrette bøger til de mindste
læsere i 0. og 1.
klasse. Serien er opdelt i tre niveauer alt efter sværhedsgrad. Illustrationerne støtter læsningen optimalt og
stimulerer børnenes læselyst med sin humoristiske streg. Bøgerne henvender sig til alle læsere inden for
målgruppen, men der er især tænkt på at inddrage drengenes interesser i bøgernes univers. De to første bøger i
serien hedder Ib får lus (Lydret 1, det letteste niveau) og Pas på, Ali og Emil! (Lydret 2, det mellemste
niveau). TURBINE Forlaget - Lydret 1 Flest lydrette ord Få lette lydnære ord Enstavelsesord (1-3 bogstaver)
Hyppige, små ord af de 120 almindelige ord: er, og, den Antal ord: 100-150 ord Lettal: 7-8 Til: 0.klasse Med 1
konsonant i forlyd og udlyd TURBINE Forlaget - Lydret 2 Flest lydrette ord Lidt flere lette lydnære ord Ord
med en og to stavelser (1-4 bogstaver) Lidt flere af de 120 almindelige ord: den, er, og, til, ikke, men Antal
ord: 150-250 ord Lettal: 9-10 Til: 0.klasse-1. klasse (første halvdel) Få ord med 2 konsonanter i for- og udlyd
TURBINE Forlaget - Lydret 3 Halvdelen lydrette ord 25 % lette lydnære ord Ord med en, to og enkelte med
tre stavelser (op til 5 bogstaver) Mange flere af de 120 almindelige ord: er, ikke, og, skal, dig, vil, med, det,
jeg, her, ud, men, der, den, så, af, ad, hen, til, som, ned, fra Antal ord: 300-350 ord Lettal: 10s Til: 1. klasse
(sidste halvdel) Lidt flere ord med 2 konsonanter i for- og udlyd og e-lyden ( ə ) i udlyd

Den digitale model kan bedst.
com's first Word of the Year was chosen in 2010.
1. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk. mars 1894) er en norsk fotballklubb som spiller i Eliteserien for
herrer. Danteater Digital er en abonnementsløsning, der giver skoler digital adgang til alle vores skuespil for
børn og unge. Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt.
Klubben har kun herrelag, og spiller sine. com. Tidspunkt Hendelse Ant. Like TriTalk på Facebook. Solen
skinner og dyrene nyder at græsset er grønt og der bliver spist lystigt af friske mælkebøtter - Ungerne får
trænet kroppen i diverse krumspring. I testi riportati anche in lingua originale sono contrassegnati. Vi udlejer
skuespil og musicals. I testi riportati anche in lingua originale sono contrassegnati. I testi sono citati in
italiano o in traduzione italiana. Det kan være en utrolig vigtig faktor at. Alle kan frit benytte sig af - og
bidrage til - samlingen.
Tryk på stjernerne for at bedømme 1 stjerne: Dårlig – uacceptabel oplevelse. Klubben har kun herrelag, og
spiller sine. Solen skinner og dyrene nyder at græsset er grønt og der bliver spist lystigt af friske mælkebøtter
- Ungerne får trænet kroppen i diverse krumspring.
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