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Läslära av Martin Widmark Det märks tydligt att en av våra mest populära barnboksförfattare, Martin
Widmark, skrivit vår populära läslära Jag läser.
Den består av ett antal spännande och fantasirika böcker som definitivt lockar till läsning. Historien löper på i
ett snabbt tempo och barnen dras lätt med. Med Jag läser får eleverna en individanpassad läsinlärning, många
tillfällen till skratt, samtal och reflektion och en noggrann och systematisk förståelse av hur språkljud och
bokstäver fungerar. Läs mer Pedagogiska tankar Ett bra läsinlärningsmaterial ska bestå av riktiga texter med
början och slut. Det ska ge barnen en lagom utmaning och förmedla lust, liv och spänning. Dessutom ska det
ge barnen möjlighet till identifikation, inlevelse och inre bilder och ha lagom relation mellan text och bild.
Slutligen ska det ge inspiration till både muntlig och skriftlig bearbetning. Allt det här har vi haft med oss i
arbetet med Jag läser. Jag läser kan ses som en läsebok i skönlitteraturens anda. Martin Widmark har verkligen
lyckats med att bygga upp fyra spännande historier som också spänner över olika genrer. Här finns den roliga
berättelsen, deckaren och äventyrsboken.
Tanken är att böckerna ska hjälpa eleverna erövra läsandet med glädje. Det unika med Jag läser är
kombinationen av rolig berättelse, pedagogisk arbetsgång och massor av tips och stöd till läraren. Martin
Widmark talar direkt till läsaren, som lätt kan identifiera sig med händelser och figurer. Detta underlättar
läsförståelsen och utvecklar läsförmågan. I böckerna får barnen och läraren många tillfällen tillsamtal om

såväl innehållet, personerna och de oväntade händelserna som alla de ord och uttryck som förekommer. Att
samtala med och lyssna på andra är en förutsättning för barnens språkutveckling. Därför bör en stor del av
språkarbetet i skolan utföras i grupp tillsammans med läraren. Att lära sig läsa och skriva är inte självklart.
Många barn behöver aktiv hjälp med att tillägna sig ett skriftspråk. Genom samtal om innehåll och språk
stimuleras också barnen att läsa och skriva själva. De blir förtrogna med de olika uttryckssätten.
Komponenter Jag läser är en serie skönlitterära läseböcker för barn som är i början av sin läsutveckling.
Serien består av fyra läseböcker med tillhörande arbetsböcker och lärarböcker. Varje läsebok är förstärkt med
en e-bok, text/bild och ljud-DAISY. Dessutom finns onlineböcker. LÄSEBÖCKER Det finns fyra läseböcker
A-D. För varje bok ökar textmängden och nivån är högre. I bok A och B finns texten på två nivåer. I bok C-D
endast på en nivå. ARBETSBÖCKER Det finns en arbetsbok till varje läsebok. I Arbetsboken får eleverna
tillfälle att individuellt arbeta vidare med att förstå texten och dess innehåll, öva speciella ord och uttryck samt
att ta upp och bearbeta roliga fakta som förekommer i boken.
De innehåller såväl bokstavsskrivning och ljudanalys som läsförståelse, ord- och språkkunskap. Till Jag läser
A finns även en lätt läs- och arbetsbok för de elever som behöver en lugnare lässtart. LÄRARBÖCKER
Lärarböckerna ger dig, förutom många tips för det dagliga arbetet i klassen, en grundlig genomgång av
bokstäver och språkljud. Samtliga lärarböcker innehåller underlag för ordkunskap och läsförståelse och hur du
kan arbeta med text och bild. Det finns även läskort, språkkort och läsdiagnoser som följer upp varje kapitel.
Dessutom får du fortbildning - med ett kapitel av Mats Myrberg i Jag läser A och av Monica Reichenberg i
Jag läser B. E-BOK Jag läser finns även som e-bok, text/bild och ljud-DAISY. Text och bild presenteras sida
för sida med inläsning på en interaktiv skrivtavla, dator, mp3-spelare eller en DAISY-spelare. Eleven följer
med i texten via en färgmarkering, men eleven kan också påverka hastigheten, bläddra framåt och bakåt och
därmed anpassa till den egna förmågan. JAG LÄSER FÖRSKOLEKLASSEN I pusselsagan tänkt förr
förskoleklassen berättar Martin Widmark om h
Den. Jag tänker säga det redan nu:. 06. 06. 2018 · Det är drygt 30 år sedan jag flyttade från Lövgärdet. Hej.
Jag läser inte böcker. När jag lägger ut mina rapporter över vad jag har läst den senaste månaden så brukar jag
alltid få en massa kommentarer om hur mycket jag läser. Lyx med högre bidrag. Kategorier. Bloggar jag
läser.
2009, Häftad. 02. 30. Check out Jag läser i boken by Jujja och Tomas Wieslander & Mamma Mu & Kråkan
on Amazon Music. 04. 13. 2013 · En stund senare ändrar dom sig och säger förvånat att de inte är så mycket
som ska göras trots att de är en B. Brombergs, Sekwa och Weylers,. Jag läser B Resan till skatten Onlinebok
Grupplicens 12 mån; 2012; E-bok Barn/ungdom. 96 likes. Gustavs.

