Fallerej Förlag

- konkreta lösningar -

En Kvart Om Dagen
Har Ditt barn läs- och skrivsvårigheter?

Svårt att skilja på b och d
Svårt att komma ihåg bokstäverna
Läser långsamt
Tappar bokstäver
Svårt att komma ihåg vad man just läst
Kastar om bokstäver
Svårt att skilja på o och å
Blandar stora och små bokstäver
Delar ord som inte ska delas
Svårt med punkt och komma
Det finns många anledningar till läs- och
skrivsvårigheter. Det kan bero på dyslexi,
syn- eller hörselnedsättning,
språkstörning, annat modersmål, bristfällig
undervisning eller bristande träning.
Oavsett orsakerna har alla barn rätt att få
hjälp. Skolan har ett stort ansvar, men
eftersom dessa barn behöver enormt
mycket hjälp, stöd och träning, måste även
föräldrar få möjlighet att hjälpa till.

- hjälper föräldrar hjälpa -

Fallerej Förlag

- Hjälper föräldrar hjälpa -

En Kvart Om Dagen

- konkreta lösningar -

Har Ditt barn problem med läsningen?
De käcka uppmaningarna från skolan
om att "läsa lite varje dag" är inte alltid
lätt för föräldrar att leva upp till.
Tidsbrist och en inte ovanlig ovilja från
barnets sida kan få den mest energiska
förälder att ge upp.
Vilken bok ska man använda?
Vad är lagom att läsa varje dag?

Böckerna
En Kvart Om Dagen
är resultatet av ett samarbete mellan en
engagerad mamma och en
specialpedagog med många års
erfarenhet av barn och inlärning.
Läs- och skrivträning en liten stund
varje dag, även lördagar och söndagar
har visat sig ge fantastiska resultat.
- Det finns inga genvägar eller
mirakelkurer, och en del barn behöver
träna mer än andra.

Så här fungerar det
Avtal

Lärare/förälder fyller gemensamt i det avtal som finns i början
av varje bok. Där gör man i förväg upp om morötter belöningar för uppnådda poäng. Man får ett poäng för varje
dag man läst.

Belöning

Det behöver inte vara stora dyra saker som utlovas som
belöning. Det kan vara en glass, att göra något kul
tillsammans, en 10-krona, eller vad som helst som fungerar
uppmuntrnde på just ditt barn. Belöning och att känna att man
gör något bra är jätteviktigt. Dessutom blir det mycket roligare
då.

Diplom

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

Läsa

Man läser högt samma lilla text tre gånger. Detta för att
automatisera läsandet och träna avkodning. Varje text är i tre
olika utföranden i storlek och typsnitt. Det är nyttig träning
samtidigt som man inte lika tydligt upplever det som
upprepning.

Skriva

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

Ruta

Längst ner på varje sida finns en ruta för signatur och
kommentar. Gör gärna anteckningar om hur det gått den
dagen, vilken text som var lättast/svårast, vilka ord som
behövde förklaras o.s.v. Bra att kunna gå tillbaka till.

Så här ser avtalen ut - ett exempel ur bok 1

AVTAL
En Kvart Om Dagen 1.
eleven
.....................................................
Kommer att vid
10 lästa texter erhålla diplom samt:
..............................................................
30 lästa texter erhålla diplom samt:
..............................................................
50 lästa texter erhålla diplom samt:
...............................................................
75 lästa texter erhålla diplom samt:
................................................................
100 lästa texter erhålla diplom samt:
................................................................

........................................
namnteckning

...........................................
namnteckning

Så här kan ett diplom se ut - ett exempel ur bok 1
Diplomen ser olika ut för varje nivå respektive bok,
och är på olikfärgat papper
- bara att klippa ut

DIPLOM
tilldelas
............................................................................
För flitigt läsande varje dag.
i
En Kvart Om Dagen del 1.
Du har nu uppnått:

10.

poäng

......................................................
datum

...................................................................................
undertecknas

48 .

..................dag............./............. 20.....................

Min far-mor heter Selma.
Hon har grått hår och är snäll.

EXEMPEL
UR BOK 1

Min far-mor heter Selma.
Hon har grått hår och är snäll.

Min farmor heter Selma.
Hon har grått hår och är snäll.

signatur

© Gunilla Blomberg

kommentar

All kopiering olämplig och dessutom förbjuden.

62.

..................dag............./............. 20.....................
EXEMPEL
UR BOK 2
Ibland tävlar jag och min lilla-syster i hopp-rep.
Vi ser vem som kan hoppa mest innan man snubblar.
Ibland vinner hon och ibland vinner jag.

Ibland tävlar jag och min lilla-syster i hopp-rep.
Vi ser vem som kan hoppa mest innan man snubblar.
Ibland vinner hon och ibland vinner jag.

Ibland tävlar jag och min lillasyster i hopprep.
Vi ser vem som kan hoppa mest innan man snubblar.
Ibland vinner hon och ibland vinner jag.

signatur

© Gunilla Blomberg

kommentar

All kopiering olämplig och dessutom förbjuden.

85.

..................dag............./............. 20.....................

Igår när vi i familjen satt och åt middag, så pratade vi om glas-ögon. Någon undrade
när de första glas-ögonen blev till. Pappa hade tydligen läst någon-stans att de var
från Italien någon gång på 1200-talet. Det var ett par läs-glas-ögon. Det är ganska
fantastiskt, det är ju 800 år sedan.

EXEMPEL
UR BOK 3
Igår när vi i familjen satt och åt middag, så pratade vi om
glasögon. Någon undrade när de första glasögonen blev till.
Pappa hade tydligen läst någonstans att de var från Italien
någon gång på 1200-talet. Det var ett par läs-glasögon.
Det är ganska fantastiskt, det är ju 800 år sedan.

Igår när vi i familjen satt och åt middag, så pratade vi om glasögon.
Någon undrade när de första glasögonen blev till.
Pappa hade tydligen läst någonstans att de var från Italien någon gång
på 1200-talet. Det var ett par läsglasögon.
Det är ganska fantastiskt, det är ju 800 år sedan.

signatur

© Gunilla Blomberg

kommentar

All kopiering olämplig och dessutom förbjuden.

89.

..................dag............./............. 20.....................
Min mamma tycker att jag ska lösa korsord. Hon säger att det är jättebra träning,
både att läsa, skriva och tänka. I början var jag motståndare till korsord. Jag tyckte
att det bara var gamla tanter som höll på med sådant. Men min mamma är väldigt
envis, så vips hade hon fixat korsord för barn. De första tio jag löste var ganska lätta.
Efter ett tag upptäcker man att vissa ord kommer igen hela tiden. Holme blir ö, pojke i
skola blir Ola och först i raden blir r till exempel. Nu har jag börjat lösa lite svårare
korsord och kommit på att det faktiskt är riktigt kul.

Min mamma tycker att jag ska lösa korsord.
Hon säger att det är jättebra träning, både
att läsa, skriva och tänka. I början var jag
motståndare till korsord. Jag tyckte att det
bara var gamla tanter som höll på med sådant.
Men min mamma är väldigt envis, så vips hade
hon fixat korsord för barn. De första tio jag
löste var ganska lätta. Efter ett tag upptäcker
man att vissa ord kommer igen hela tiden.
Holme blir ö, pojke i skola blir Ola och först i
raden blir r till exempel. Nu har jag börjat lösa
lite svårare korsord och kommit på att det
faktiskt är riktigt kul.

EXEMPEL
UR BOK 4

Min mamma tycker att jag ska lösa korsord. Hon säger att det är jättebra träning,
både att läsa, skriva och tänka. I början var jag motståndare till korsord. Jag tyckte
att det bara var gamla tanter som höll på med sådant. Men min mamma är väldigt
envis, så vips hade hon fixat korsord för barn. De första tio jag löste var ganska lätta.
Efter ett tag upptäcker man att vissa ord kommer igen hela tiden. Holme blir ö, pojke
i skola blir Ola och först i raden blir r till exempel. Nu har jag börjat lösa lite svårare
korsord och kommit på att det faktiskt är riktigt kul.

signatur

© Gunilla Blomberg

kommentar

All kopiering olämplig och dessutom förbjuden.

Skriv av meningar
1.
Så här ser skrivsidorna ut

2.

signatur

© Gunilla Blomberg

kommentar

All kopiering olämplig och dessutom förbjuden.
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