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Læs med lyd D er tilrettelagt til begynderlæsere. 333 ord, lix 6, lettal 13

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.

Læseren forventes at kunne læse tryksvage e’er i endelser af ord (-er, -en, -e), ejefalds -s, de 120 hyppige
danske småord og alle lydrette ord.

Andre ord:
Med sekundære vokaler: hov, lem, ven.

Ikke-lydrette: oppe.
Med stumme bogstaver: bag, besøg, mand, mænd, slog.

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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