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Pi og far på ski - Læs med lyd Esma Suleyman Hent PDF Pi og far er på ski. Far vil løbe om kap ... Læs med
lyd B er tilrettelagt til de yngste (fra 6 år) læsere. 118 ord, lix 4, lettal 9 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: Lydrette: det, en, et, i, kan, løb, ned, nå, på, se, væk Lydnære: der, far,

god, har, her, ned, ser, så, ved Ikke lydrette: de, er, ikke, med, og, om, op, til Andre ord: Ord med to stavelser:
løbe, sneen Ord med to-konsonantklynger: ski, sne, fart Ikke-lydrette ord: hej, hop, suk, vej DigiLæs Let A:
Til dig, der kender alfabetet DigiLæs Let B: Til dig, der kender mange hyppige ord DigiLæs Let C: Til dig,
der kender både korte og lange vokallyde DigiLæs Let D: Til dig, der kan læse trestavelsesord eller mere

DigiLæs Let E: Til dig, der kan læse en ny tekst helt alene Andre bøger i serien om Pi: 1. Pi får en ny mis. 2.
Pi og far på ski 3. Pi og far på tur 4. Pi og far i Bio Total 5. Pi og far på café 6. Pi får en bror
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