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Magnus og nissen Mette Bødker Hent PDF „Du kan bo i et bur,“ siger Magnus til nissen.
Men nissen bliver vred og tramper i gulvet.

Den vil ikke bo i et bur.

DigiLæs Let D er tilrettelagt til selvstændig
læsning i indskolingen. 355 ord, lix 5

Kan bruges som højtlæsning fra ca. 3 år og selvstændig læsning fra ca. 7 år.

Med Læs med lyd-bøgerne giver QR-koderne barnet mulighed for at
få lydstøtte til sin selvstændige læsning. Scan koden med en

smartphone eller tablet med kamera og hør oplæsning af hele historien
side for side. Lydsporet kan sættes på pause efter behov under læsningen.

Hyppige småord:
Ikke-lydrette: det, hvis, hvor, jeg, mig, og, så

Med sekundære vokallyde: den, der, er, fik, for, ikke, men, nej, til, vil

Ord, der kan være vanskelige:
Endelser: -e, -en, -er, -ng, -t

Trestavelsesord: alene
Små ikke-lydrette ord: hop, hov, nix, slip, sove, stop

Ikke-lydrette ord med flere stavelser: gulvet, nissen, rigtig
Ord med konsonantklynger: fang, fri, glad, grød, smør, små, slip, stop, sukker, surt, sødt, tænk

Let-niveauerne stiller følgende krav til læseren:
Let A: Lydbaeret 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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Ord, der kan være vanskelige:
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