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

Läs & 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 till läs- och
skrivsvårigheterna 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 kunna hjälpa till.

Uppmaningen 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.

En Kvart Om Dagen
- hjälper föräldrar hjälpa -

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.

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.

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.

Läs mer om En Kvart Om Dagen-böckerna på:

            www.fallerej.se
                  info@fallerej.se


