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Dyslexiförlaget
- för att ingen ska falla igenom - Har ditt barn

läs & skrivsvårigheter?
A Quarter A Day

- hjälper föräldrar hjälpa -

Materialet är enkelt, tydligt och strukturerat.
En bestämd uppgift för varje dag.

Varje bok räcker i 100 dagar.
Allt är samlat i en bok - inga lösblad.

Metoden ger ett bra stöd för minnet.
Metoden ger en omedelbar känsla av “jag kan”.
Metoden är dock inte och kan aldrig bli exakt.

Ibland är målet viktigare än vägen.

Avtal lärare/elev  förälder/barn fyller  gemensamt i
vad som ska gälla för morötter/belöningar. Belöning
och att känna att man gör något bra är jätteviktigt.

Diplom Diplom finns färdiga på rätt ställe i boken.
Bara att klippa ut och fylla i.

Läsa   Man läser samma lilla text tre gånger.
Texterna är varierade i storlek och stil.

Uttala   Den engelska texten finns längst ner på varje
sida i ljudenlig version [ lajk itt saonds ], denna är
alltid röd.

Förstå   Den engelska texten finns på svenska i grön
text på varje motstående sida. Man behöver inte leta
efter eller slå upp orden. Det är lätt att vika runt boken
och träna på översättning.

Skriva   Varje dag skriver man av två meningar.
Hjälplinjer finns för att det ska bli snyggt och läsligt.

Hur går det med engelska?
A Quarter A Day riktar sig i första hand till de elever som
upptäckt att de inte hänger med i samma takt som de
andra i engelska. Många barn med läs- och
skrivsvårigheter ger upp helt när de ställs inför ett helt
nytt språk där inte mycket låter som det ser ut.

Den ljudenliga modellen
[ lajk itt saonds ]
Den fonetiska skriften ser man allt mera sällan i skolans
läroböcker. Flera tecken skiljer sig helt från de vanliga
bokstäverna, det är relativt komplicerat att lära sig och
för en dyslektiker är det många gånger helt omöjligt.

Hur låter orden?
De flesta elever minns efter genomgång hur ett ord eller
uttryck ska uttalas, men så är det inte för alla. Många
gånger ges läxor från vecka till vecka och långt ifrån alla
kommer ihåg hur det skulle låta.

En del föräldrar använder inte sin engelska så ofta och
känner sig kanske obekväma med att hjälpa sina barn
med engelskan. Med den här boken behöver ingen
förälder tveka inför att tillsammans med sitt barn träna
engelska en liten stund varje dag.
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